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ABSTRAK 

 
Dian Novita Widyasari 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, 

XVII + 112 halaman + 28 tabel + 4 gambar + 22 lampiran 

 

WPS adalah wanita yang berprofesi menjual jasa untuk memuaskan 

kebutuhan seksual pelanggan. Praktik yang biasa dilakukan yaitu vaginal 

douching dengan memasukkan air atau bahan cairan lain seperti larutan produk 

komersil, campuran air dan cuka, dan bahan lainnya yang dimasukkan dalam 

vagina. Vaginal douching adalah faktor risiko dari IMS. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

Penelitan ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan total 

sampel sebanyak 73 responden. Analisis data menggunakan univariat dan bivariat 

dengan uji chi-square. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan 

(p=0,001), sikap (p=0,001), dukungan mucikari (p=0,013), persepsi kerentanan 

(p=0,035) dengan praktik vaginal douching berisiko menularkan IMS, dan tidak 

ada hubungan antara dukungan teman (p=0,085), ketersediaan layanan kesehatan 

(p=0,242), persepsi keparahan (p=0,704), persepsi manfaat (p=0,924), persepsi 

hambatan (p=0,149), persepsi isyarat untuk bertindak (p=0,151) dengan praktik 

vaginal douching berisiko IMS.  

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah meningkatkan promosi 

kesehatan dengan memberikan informasi yang benar tentang IMS sehingga dapat 

menghilangkan kepercayaan yang salah tentang cara pencegahan IMS. 

 

Kata Kunci  : IMS; Vaginal Douching; WPS 

Kepustakaan : 38 (2004-2016) 
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ABSTRACT 

 

Dian Novita Widyasari 

Factors Associated with Vaginal Douching Practice as a Risk of STI among 

Female Sex Workers in Argorejo Prostitution Semarang  

XVII + 112 pages + 28 tables + 4 figure + 22 attachments 

Female Sex Workers are women whose job is offering services to gratify 

her customer sexual needs. Practice that used to done is vaginal douching to 

entering water or any other liquid substance, such as commercial product liquid, 

mixture of water and vinegar in it. Vaginal douching is the risk of STI. The 

purpose to determine factors associated with vaginal douching practice as a risk of 

STI among female sex workers in Argorejo Prostitution Semarang.  

This study using cross sectional approach with total sample of 73 

respondents. An analysis of data using univariat and bivariate with chi-square test.  

Result of this study showed that there was a connection between the 

knowledge (p=0,001), attitude (p=0,001), pimp support (p=0,013), perceived 

susceptibility (p=0,035) with vaginal douching practice as a risk of STI, and there 

was no connection between friend support (p=0,085),  health services availability 

(p=0,242), perceived seriousness (p=0,704), perceived benefit (p=0,924), 

perceived barrier (p=0,149), perceptual cues to action (p=0,151) with vaginal 

douching practice as a risk of STI. 

Suggestion recommended by the study are to increase health promotion by 

giving the right information about STI so that it can be blotting out the wrong 

belief about the way to prevention of STI. 

Keyword : STI; Vaginal Douching; Female Sex Workers, 

Bibliography : 38 (2004-2016) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization (WHO) adalah 

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

dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi, fungsi dan sistem pada semua tahap kehidupan.  

Kesehatan reproduksi sangat perlu mendapatkan perhatian khusus 

terutama pada wanita yang memiliki masalah yang lebih kompleks. Masalah 

kesehatan reproduksi wanita tidak hanya permasalahan menstruasi saja, tetapi ada 

beberapa permasalahan kewanitaan lain yang juga menjadi momok tersendiri bagi 

kaum hawa, mulai dari keputihan, bau tak sedap, peradangan vagina, hingga 

peradangan pada kandung kemih. Sering kali keadaan tersebut dapat mengganggu 

hingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam aktifitas sehari-hari (Manan, 

2011:69). 

Wanita Pekerja Seks (WPS) adalah profesi yang menjual jasa untuk 

memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk 

pelayanan seks. Konsekuensi pekerjaan menjadi WPS menuntut mereka untuk 

dapat melayani setiap pelanggan secara prima, dengan demikian mereka harus 
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menjaga kebersihan organ genital untuk menarik dan membuat pelanggan 

terkesan (Arifin, 2012). Perilaku yang biasa dilakukan yaitu dengan melakukan 

vaginal douching. Vaginal douching merupakan kegiatan mencuci atau 

membersihkan vagina dengan memasukkan air atau bahan cairan lain seperti 

larutan produk komersil, campuran air dan cuka, air saja, dan bahan-bahan lainnya 

yang dimasukkan ke dalam vagina (Ekpenyong dkk, 2014; Sunay dkk, 2011).  

Praktik vaginal douching sering dilakukan oleh masyarakat umum 

khususnya wanita yang cenderung memiliki aktivitas seksual tinggi sebagai 

bagian dari personal hygiene dan telah menjadi tren atau kebiasaan dalam 

masyarakat luas (Ekpenyong dkk, 2014; Mandal dkk, 2014). Menurut Isnaeni 

(2014) sebagian besar WPS memakai pembersih vagina bertujuan untuk membuat 

vagina menjadi wangi dan terasa kesat. Mereka melakukan douching karena 

masih percaya dengan mitos tentang vaginal douching. Mereka melakukan praktik 

demikian untuk membersihkan sisa darah usai menstruasi, membersihkan sisa 

sperma usai berhubungan untuk menghindari kehamilan atau penyakit menular 

seksual, serta mengurangi bau vagina. 

Pada tahun 2003 Yayasan Hotline Surabaya (YHS) melakukan survei 

terhadap 431 perempuan mengenai kesehatan reproduksi termasuk praktik 

douching di wilayah binaannya yaitu Kecamatan Krembangan. Hasil survei 

menunjukkan bahwa bahan yang biasa digunakan untuk douching, sebagian besar 

51% menggunakan sabun, 18% pembersih vagina cair dengan berbagai merk dan 

ada sekitar 5% perempuan menggunakan pasta gigi. Penelitian menunjukkan 

bahwa perempuan yang melakukan douching secara rutin cenderung mengalami 
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masalah yang lebih banyak dibanding perempuan yang jarang melakukan 

douching. Masalah-masalah tersebut diantaranya iritasi vagina, infeksi (bakterial 

vaginosis), dan penyakit infeksi menular seksual (IMS) (Qomariyah, 2007). 

Infeksi Menular Seksual adalah suatu gangguan atau penyakit-penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang ditularkan dari satu 

orang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual (Marmi, 2014:151). 

Menurut Pedoman Nasional Penanganan IMS Tahun 2011 IMS merupakan salah 

satu penyebab masalah kesehatan, sosial dan ekonomi di banyak negara serta 

merupakan salah satu pintu masuk HIV. Keberadaan IMS telah menimbulkan 

pengaruh besar dalam pengendalian HIVAIDS. (Kemenkes RI, 2011). 

Berdasarkan hasil Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 

Tahun 2011, prevalensi kasus IMS jenis gonore tertinggi adalah WPSL (38%), 

kemudian diikuti oleh waria (29%), LSL (21%), dan WPSTL (19%). Prevalensi 

klamidia tertinggi pada WPSL dan WPSTL (masing-masing 41%) diikuti oleh 

waria (28%) dan LSL (21%). Untuk prevalensi kasus sifilis pada WPSL 

menduduki peringkat kedua dari seluruh kelompok berisiko sebanyak 10%  

(Kemenkes RI, 2011). 

Demikian pula jumlah kasus IMS di Provinsi Jawa Tengah mengalami 

peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebanyak 10.479 kasus, lebih tinggi 

dibanding tahun 2012  yaitu 8.671 kasus. Meskipun demikian kemungkinan kasus 

yang sebenarnya di populasi masih banyak yang belum terdeteksi (Dinkes 

Provinsi Jateng, 2013).  
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Berdasarkan data IMS pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012 

ditemukan sebanyak 3.606 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 3.631 kasus, serta 

pada tahun 2014 ditemukan kenaikan yang signifikan sebanyak 5.749 kasus. 

Sedangkan kasus IMS tertinggi di kota Semarang pada tahun 2014 diduduki oleh 

Puskesmas Lebdosari, yaitu sebanyak 1.656 kasus. Puskesmas Lebdosari 

merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya terletak disekitar Resosialisasi 

Argorejo Semarang (DKK Semarang, 2014). 

Hasil data pasien yang melakukan pemeriksaan skrining di Klinik Griya 

ASA yang merupakan klinik yang berada di sekitar Resosialisasi Argorejo, pada 

bulan Maret-Juli tahun 2015 menunjukkan bahwa pasien yang menderita IMS 

pada bulan Maret sebanyak 133, pada bulan April sebanyak 183 orang, bulan Mei 

sebanyak 150, bulan Juni sebanyak 119 dan Juli sebanyak 68 orang (Klinik Griya 

ASA PKBI Kota Semarang, 2015). 

Douching yang dilakukan WPS umumnya hampir seragam yaitu dengan 

mengorek-ngorek vagina menggunakan jari tangan sebelah kiri. Kebiasaan 

douching dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina ini dapat menyebabkan 

iritasi vagina dan merubah keseimbangan kimiawi dan flora vagina, yang akhirnya 

dapat terjadi perlukaan kulit vagina sehingga lebih rentan terinfeksi Kandiloma 

Akuminata (Aprilianingrum, 2006). Sesuai dengan Gama, dkk (2008) bahwa WPS 

yang melakukan vaginal douching mempunyai risiko terkena Kandiloma 

Akuminata sebesar 4,63 kali dibanding dengan WPS yang tidak melakukan 

vaginal douching. 
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Kandiloma akuminata merupakan faktor pendorong terjadinya kanker 

serviks, kehamilan ektopik, kemandulan, transmisi transvertikal pada janin, 

komplikasi selama kehamilan dan persalinan serta meningkatkan risiko infeksi 

HIV (co factor HIV) (Aprilianingrum, 2006). Sesuai dengan Mandal dkk (2014) 

Douching dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan diantaranya yaitu 

bacterial vaginosis, kanker serviks, berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran 

premature, kehamilan ektopik, kandidiasis, dan mempengaruhi kemampuan 

perempuan untuk hamil. Selain itu wanita yang sering melakukan douching juga 

berpotensi dapat meningkatkan risiko menderita penyakit radang panggul (PRP). 

Menurut Isnaeni (2014) Dampak non medis lain dari praktik douching adalah 

timbulnya kepercayaan “semu” pada kelompok WPS, bahwa dengan douching 

sebelum dan sesudah berhubungan seksual akan melindungi dirinya dari 

penularan IMS, sehingga dapat berakibat pada penurunan pemakaian kondom. 

Perilaku Douching akan berisiko mengganggu lingkungan alami vagina. 

Terlebih bahan douching merupakan obat pembersih vagina yang berasal dari 

antiseptik akan membunuh bakteri normal yang sehat yang mencegah bakteri 

patogen masuk dalam vagina. Obat pembersih vagina juga akan mengganggu pH 

di dalam vagina, menyuburkan penduduk alami tertentu sehingga tumbuh di luar 

proporsi normalnya dan menimbulkan gejala klinis (Livoti dan Topp, 2004 : 4). 

Menurut pakar kesehatan, bahwa sesungguhnya ada baiknya jika wanita tidak 

perlu melakukan douching untuk membersihkan vaginanya, kecuali atas petunjuk 

dokter (Priyatna, 2009:72). 
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Resosialisasi Argorejo merupakan Resosialisasi terbesar di Kota Semarang 

dan terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat. 

Berdasarkan data studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016 

pada WPS yang bekerja di Resosialisasi Argorejo menunjukkan bahwa sebagian 

besar WPS melakukan vaginal douching  dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari 

sebanyak 86%. Bahan douching yang digunakan antara lain air biasa atau air 

hangat sebanyak 26%, sabun kewanitaan komersial sebanyak 60,8%, sabun mandi 

sebanyak 17,3%, pasta gigi sebanyak 13%, dan air tawas sebanyak 4,3%. Cara 

WPS melakukan vaginal douching pun hampir seragam, sebagian besar dilakukan 

dengan menggunakan tangan untuk membersihkan vagina lalu di gosokkan hingga 

dikorek sampai ke dalam, sehingga menimbulkan risiko luka dan lecet pada 

vagina. Dimana sebanyak 43,4% WPS pernah mengalami luka dan lecet setelah 

melakukan vaginal douching. Kebanyakan WPS melakukan vaginal douching 

dengan alasan untuk menjaga kebersihan, menjaga vagina agar wangi dan kesat, 

membersihkan sisa sperma usai berhubungan agar terhindar dari IMS maupun 

kehamilan, mengurangi gatal maupun iritasi di vagina dan untuk memuaskan 

pelanggan saat berhubungan. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

fenomena diatas dikalangan Wanita Pekerja Seksual dengan judul Faktor-faktor 

Yang Berhubungan dengan Praktik Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan 

IMS Pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apa sajakah faktor yang berhubungan dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah pengetahuan berhubungan dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang? 

2. Apakah Sikap berhubungan dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang? 

3. Apakah dukungan teman sesama WPS berhubungan dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang? 

4. Apakah dukungan mucikari berhubungan dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang? 

5. Apakah ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi berhubungan 

dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang? 

6. Apakah persepsi kerentanan terhadap IMS berhubungan dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang? 
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7. Apakah persepsi keparahan terhadap IMS berhubungan dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang? 

8. Apakah persepsi manfaat berhubungan dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang? 

9. Apakah persepsi hambatan berhubungan dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang? 

10. Apakah isyarat untuk bertindak berhubungan dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 
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3. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan teman sesama WPS dengan 

praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan mucikari dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang. 

5. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan layanan kesehatan disekitar 

Resosialisasi dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

6. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi kerentanan terhadap IMS dengan 

praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. 

7. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi keparahan terhadap IMS dengan 

praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. 

8. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi manfaat dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

9. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi hambatan dengan  praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 
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10. Untuk mengetahui hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi WPS  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan peningkatan 

pengetahuan informasi kepada WPS terhadap praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS sehingga dapat diambil langkah-langkah dan prosedur 

selanjutnya yang tepat untuk menghindari penyebaran IMS. 

1.4.2 Manfaat bagi Resosialisasi Argorejo 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan informasi khususnya kepada pengelola Resosialisasi untuk meningkatkan 

peranan serta dukungan terhadap praktik vaginal douching yang benar dan aman 

untuk menghindari penyebaran IMS. 

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

menambah wawasan serta dapat dijadikan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan hingga saat ini dijumpai beberapa 

laporan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

vaginal douching berisiko IMS pada WPS, yaitu sebagai berikut: 
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No Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Rancangan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hubungan Vaginal 

Douching dengan 

Kejadian Kanker 

Leher Rahim Di 

RSD Dr. Soebandi 

Kabupaten Jember 

Anggraini 2013 

RSD 

dr. Soebandi 

Kabupaten 

Jember 

cross 

sectional 

Terdapat hubungan 

yang signifikan 

antara douching, jenis 

douching, frekuensi 

douching dan lama 

waktu douching 

dengan kejadian 

kanker leher 

rahim  

2.  Faktor Risiko 

Kondiloma 

Akuminata 

Pada Pekerja Seks 

Komersial 

Aprilianin

grum 

2006 

Resosialisasi 

Argorejo 

Kota 

Semarang 

Kasus 

kontrol 

Faktor risiko KA 

control 1: BMI < 18,5 

kg/m
2
, jumlah mitra 

seks per hari ≥ 6 

orang, dan pemakaian 

kondom jarang 

Faktor risiko KA 

control 2: vaginal 

douching, jumlah 

mitra seks per hari ≥ 

6 orang, pendapatan 

< Rp 

1.600.000,00 sebulan, 

memakai kontrasepsi, 

dan pemakaian 

kondom jarang 

3. Faktor-Faktor 

yang Berhubungan 

dengan Kejadian 

Penyakit 

Menular Seksual 

(Gonore) Pada 

Wanita Penjaja 

Seks (WPS) 

di Kelurahan 

Bandungan Kec. 

Bandungan Kab. 

Semarang 

Isnaeni 2014 

Kelurahan 

Bandungan 

Kec. 

Bandungan 

Kab. 

Semarang 

 

cross 

sectional 

Ada hubungan antara 

pengetahuan, 

pemakaian 

kondom, vaginal 

douching dengan 

kejadian penyakit 

menular seksual 

(gonore). 

4. Pengaruh 

Aktivitas Seksual 

dan Vaginal 

Douching 

terhadap 

Timbulnya Infeksi 

Menular Seksual 

Gama, 

Kusumaw

ati, dan 

Aprilianin

grum 

2008 

Resosialisasi 

Argorejo 

Kota 

Semarang 

Kasus 

Kontrol 

Faktor yang 

berpengaruh terhadap 

terjadinya 

KA pada kontrol 1 

(IMS Kandidiasis) 

adalah HUS oral – 

genital. Pada kontrol 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adaah sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang” belum pernah dilakukan. 

2. Variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu, variabel yang diteliti 

meliputi pengetahuan, sikap, dukungan teman sesama WPS, dukungan 

mucikari, ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi, persepsi 

Kondiloma 

Akuminata Pada 

Pekerja Seks 

Komersial 

Resosialisasi 

Argorejo Kota 

Semarang 

2 (non IMS) adalah 

vaginal douching 

Sedangkan faktor 

yang berpengaruh 

terhadap terjadinya 

KA pada kedua 

kontrol (IMS 

kandidiasis dan non 

IMS) 

adalah pemakaian 

kondom jarang. 

5. Faktor-faktor yang 

Berpengaruh 

Terhadap Praktek 

Bilas Vulvo-

Vaginal Pada 

Pekerja Seks 

Komersial di 

Lokalisasi 

Peleman 

Kabupaten Tegal 

Hendarin 2009, 

Di Lolalisasi 

Peleman 

Kabupaten 

Tegal 

cross 

sectional 

Adanya hubungan 

antara pencetus 

tindakan berupa iklan 

kesehatan seksual 

wanita dengan 

praktek bilas 

vulvovaginal (p value 

: 0,019). Adapun 

variabel yang tidak 

berhubungan dengan  

praktek bilas 

vulvovaginal adalah 

pendapatan, 

pengetahuan, persepsi 

kerentanan, persepsi 

keparahan, persepsi 

manfaat, persepsi 

hambatan, dan faktor 

pencetus tindakan 

berupa gejala yang 

dirasakan. 
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kerentanan terhadap IMS, persepsi keparahan terhadap IMS, persepsi manfaat, 

persepsi hambatan, dan persepsi isyarat untuk bertindak. 

3. Populasi dalam penelitian yaitu WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang 

4. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

1.6.2  Ruang Lingkup Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Mei - Juni 2016 

1.6.3  Ruang Lingkup Materi 

Ruang Lingkup materi berupa faktor yang berhubungan dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Vaginal Douching 

2.1.1 Definisi 

 Douches dari bahasa Prancis yang artinya mencuci. Vaginal douching 

adalah kegiatan mencuci atau membersihkan vagina dengan memasukkan air atau 

bahan cairan lain seperti larutan produk komersil, campuran air dan cuka, air saja, 

dan bahan-bahan lainnya yang dimasukkan ke dalam vagina (Ekpenyong dkk, 

2014; Mandal dkk, 2014; Sunay dkk, 2011). 

Vaginal Douching dilakukan untuk membersihkan vagina dengan cairan 

khusus untuk menjaga vagina tetap bersih dan wangi. Sebagian gadis yang baru 

mulai mendapat haid dan mereka yang sering mengeluarkan lendir dari vaginanya 

praktik demikian tentu menarik, karena mereka mengira dengan melakukan hal 

demikian mereka akan terhindar dari bau (Priyatna, 2009:72). 

2.1.2 Tujuan Vaginal Douching 

Douching adalah suatu praktek yang telah diajarkan sejak dahulu kala 

yang cukup lazim dan sering dimulai pada masa remaja (Ekpenyong dkk, 2014). 

Perempuan memiliki berbagai macam alasan dan tujuan melakukan vaginal 

douching, yaitu untuk menjaga kebersihan, membilas darah setelah suatu periode 

menstruasi, membersihkan vagina setelah melakukan hubungan seksual untuk 

mencegah penyakit menular seksual, membersihkan sperma untuk mencegah
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kehamilan, dan mencegah bau (Sunay dkk, 2011). Tujuan douching yang 

sesungguhnya adalah untuk tujuan terapeutik, yaitu untuk membersihkan vagina 

yang dikarenakan tindakan pembedahan, dan untuk memberikan antiseptik yang 

berguna untuk mengurangi pertumbuhan bakteri. Tetapi Praktik vaginal douching 

atau tindakan bilas vagina sering dilakukan oleh masyarakat umum maupun 

pekerja seks sebagai bagian dari personal hygiene perempuan (Qomariyah, 2007). 

Menurut Isnaeni (2014) wanita pekerja seks melakukan vaginal douching 

untuk membuat vagina menjadi wangi dan terasa kesat. Para pekerja seks 

melakukan douching (semprot vagina) untuk berbagai alasan. Mereka melakukan 

douching karena sejak pertama mereka terlanjur percaya hal ini memberikan 

banyak manfaat. Banyak dari mereka masih percaya dengan mitos atau informasi 

yang salah tentang vaginal douching. Mereka melakukan praktik demikian untuk 

membersihkan sisa darah usai menstruasi, untuk membersihkan sisa-sisa darah 

diakhir masa menstruasi,  menghindari kehamilan atau penyakit menular seksual, 

serta mengurangi bau vagina. 

2.1.3 Jenis Vaginal Douching 

Vaginal douching ada dua jenis, yaitu Eksternal douching dan internal 

douching. Eksternal douching meliputi pembilasan labia dan bagian luar vagina 

dengan bahan-bahan tertentu, sedangkan internal douching meliputi memasukkan 

bahan/alat pembersih ke dalam vagina dengan jari, dan/atau dalam bentuk 

spraying atau liquid.  Praktik vaginal douching atau tindakan bilas vagina sering 

dilakukan oleh masyarakat umum maupun pekerja seks sebagai bagian dari 

personal hygiene perempuan (Qomariyah, 2004) 
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Cara douching setiap orangpun berbeda-beda. Menurut Aprilianingrum 

(2006) cara melakukan douching yakni dengan mengorek-ngorek vagina 

menggunakan jari tangan sebelah kiri. Biasanya menggunakan berbagai macam 

bahan yang dimasukkan kedalam vagina, seperti sabun sirih cair yang beraroma 

wangi, namun tidak jarang yang menggunakan pasta gigi. Kebiasaan douching 

dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina ini dapat menyebabkan iritasi 

vagina dan merubah keseimbangan kimiawi dan flora vagina, yang akhirnya dapat 

terjadi perlukaan kulit vagina. 

2.1.4 Gangguan Sistem Reproduksi Akibat Vaginal Douching 

 Perilaku Douching akan berisiko mengganggu lingkungan alami vagina. 

Terlebih bahan douching yang dijual di pasaran yang merupakan obat pembersih 

vagina yang berasal dari antiseptik akan membunuh bakteri normal yang sehat 

yang mencegah bakteri patogen masuk dalam vagina. Obat pembersih vagina 

yang terbuat dari cuka adalah penyegar dan mengeringkan sekret alami, membuat 

vagina mudah terluka saat berhubungan seksual atau saat diperiksa. Obat 

pembersih vagina juga akan mengganggu pH di dalam vagina, menyuburkan 

penduduk alami tertentu sehingga tumbuh di luar proporsi normalnya dan 

menimbulkan gejala klinis (Livoti dan Topp, 2004 : 4) 

Sebenarnya wanita tidak perlu menggunakan douche atau feminine sprays 

dan deodorants, kecuali atas petunjuk dokter. Produk demikian seringkali diisi 

dengan parfum yang dapat saja memicu reaksi alergi atau bahkan infeksi vagina. 

Vagina sudah dilengkapi mekanisme pembersih alami untuk mengusir bakteri. 

Jadi bahan kimia tembahan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Beberapa infeksi, 
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misal bacterial vaginosis, dapat menimbulkan bau amis yang tidak sedap. 

(Priyatna, 2009:72) 

Kebiasaan douching dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina dapat 

menyebabkan iritasi dan merubah keseimbangan kimiawi dan flora vagina, yang 

akhirnya dapat terjadi perlukaan kulit vagina sehingga lebih rentan terinfeksi 

Kandiloma Akuminata. Kandiloma akuminata merupakan faktor pendorong 

terjadinya kanker serviks, kehamilan ektopik, kemandulan, serta meningkatkan 

risiko infeksi HIV (co factor HIV) (Aprilianingrum, 2006). Sesuai dengan Gama, 

dkk (2008) bahwa wanita yang melakukan vaginal douching mempunyai risiko 

terkena Kandiloma Akuminata sebesar 4,63 kali dibanding dengan yang tidak 

melakukan. 

Selarah dengan Mandal dkk (2014) Douching dapat menyebabkan 

berbagai masalah kesehatan yang lebih banyak dibanding perempuan yang jarang 

melakukan douching diantaranya yaitu bacterial vaginosis, kanker serviks, berat 

badan lahir rendah (BBLR), kelahiran premature, kehamilan ektopik, kandidiasis, 

dan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk hamil.  

Selain itu wanita yang sering melakukan douching juga berpotensi dapat 

meningkatkan risiko menderita penyakit radang panggul (PRP). PRP adalah 

infeksi pada organ-organ panggul perempuan yang disebabkan oleh berbagai 

bakteri yang dapat bergerak naik dari vagina atau serviks seorang perempuan ke 

arah organ panggul.  Jika tidak diobati PRP akan dapat berakibat pada terjadinya 

kemandulan dan kehamilan ektopik (kehamilan yang tidak terjadi di rahim tetapi 

di tuba falopii) (Qomariyah, 2007).  
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Masalah kesehatan lain dari praktik vaginal douching adalah 

meningkatkan kejadian gonore. Hal ini terjadi dikarenakan pembersihan vagina 

yang banyak dijual dipasaran adalah antiseptik. Penggunaaan antiseptik yang 

banyak dijual dipasaran justru akan mengganggu ekosistem di dalam vagina, 

terutama pH dan kehidupan bakteri baik. Jika pH terganggu maka bakteri jahat 

akan mudah berkembang lebih banyak dan vagina akan mudah terkena penyakit 

yang salah satunya ditandai dengan keputihan, bila terus dilakukan akan sangat 

beresiko terjadinya gonore terlebih lagi bila dilakukan oleh pekerja seks yang 

sering berganti menyebabkan bakteri baru masuk ke dalam vagina yang dapat 

menyebar sampai melalui rahim, leher rahim dan saluran tuba. Wanita yang 

melakukan semprot vagina secara teratur mengalami iritasi vagina dan infeksi 

seperti bacterial vaginosis dan peningkatan jumlah IMS (Isnaeni, 2014). 

2.1.5 Perawatan Sistem Reproduksi 

Organ reproduksi seksual harus mendapatkan perawatan dengan baik. 

Organ vagina tidak boleh sembarangan dalam merawatnya serta harus hati-hati 

dalam perawatannya. Menurut Manan (2011: 39) hal yang bisa dilakukan terkait 

dengan perawatan sistem reproduksi, sebagai berikut. 

1. Senantiasa menjaga kebersihan disekitar wilayah kemaluan atau sistem 

reproduksi agar senantiasa kering dan tidak lembab, karena keadaan basah 

memudahkan berjangkitnya infeksi dari luar. 

2. Membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. 

3. Mandi secara teratur dengan membasuh vagina menggunakan air hangat dan 

sabun yang lembut. 
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4. Praktikkan cara menyeka yang benar (dengan handuk atau tisu dan air sewaktu 

membersihkannya), yaitu dari arah depan ke belakang. Hal ini dimaksudkan 

agar bibit penyakit yang kemungkinan besar bersarang di dubur tidak terbawa 

ke wilayah kemaluan yang dapat menimbulkan infeksi, peradangan, dan 

rangsangan rasa gatal. 

5. Menghindari penggunaan handuk atau washlap milik orang lain untuk 

mengeringkan vagina. 

6. Selalu menggunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan katun. 

Bahan lainnya seperti nilon, polyester, dan bahan sintesis lain yang kecil daya 

serapnya, hanya akan membuat gerah, panas, dan menjadikan vagina lembab. 

Kondisi seperti ini sangat disukai bakteri dan jamur untuk berkembang biak 

pada sistem reproduksi. 

7. Jangan menggunakan alat pembersih kimiawi tertentu karena akan merusak 

keasaman vagina. Hindari penggunaan deodoran atau spray, cairan pembasuh 

(douches), sabun yang keras, serta tisu yang berwarna atau berparfum. 

Rangsangan dari bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan peradangan pada 

liang senggama dan bibir kemaluan dengan keluhan gatal dan keputihan.  

2.2  Infeksi Menular Seksual (IMS) 

2.2.1 Definisi  

Infeksi menular seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual 

(PMS) atau dalam bahasa Inggrisnya Sexually Transmitted Disease (STDs). 

Dimana pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat 

hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga 
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penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit 

yang ada di kelamin. Istilah IMS lebih luas maknanya, karena menunjuk pada cara 

penularannya (Ditjen PPM & PL, 1997). 

Menurut Marmi (2014:151) IMS adalah suatu gangguan atau penyakit-

penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang ditularkan 

dari satu orang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual. 

2.2.2 Tanda dan Gejala Infeksi Menular Seksual (IMS) 

IMS sering kali tidak menampakkan gejala, terutama pada wanita. Namun 

ada pula IMS yang menunjukkan gejala-gejala umum menurut Marmi (2014:151) 

sebagai berikut: 

1. Keluarnya cairan dari vagina, penis atau dubur yang berbeda dari biasanya. 

Pada wanita terjadi peningkatan keputihan. Warnanya bisa lebih putih, 

kekuningan, kehijauan, atau kemerah mudaan. Keputihan bisa berbau tidak 

sedap dan berlendir. 

2. Rasa perih, nyeri atau panas saat kencing atau setelah kencing, atau menjadi 

sering kencing 

3. Adanya luka terbuka, luka basah disekitar kemaluanatau sekitar mulut (nyeri 

ataupun tidak) 

4. Tumbuh seperti jengger ayam atau kutil disekitar alat kelamin, tonjolan kecil-

kecil atau lecet disekitar alat kelamin 

5. Gatal-gatal disekitar alat kelamin  

6. Pada pria, kantung pelir menjadi bengka, kemerahan dan nyeri 

7. Sakit saat berhubungan seks 



21 
 

 

 

2.2.3 Penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Penularan IMS dapat melalui berbagai hal, diantara lain: 

1. Hubungan seks lewat liang senggama tanpa kondom 

2. Hubungan seks lewat dubur tanpa kondom 

3. Seks oral 

4. Transfusi darah dengan darah yang sudah terinfeksi HIV 

5. Saling bertukar jarum suntik yang tidak steril 

2.2.4 Jenis-jenis Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Beberapa penyakit infeksi menular seksual yang sering terjadi menurut Marmi 

(2014:156) diantara lain : 

1. Gonorrhoe 

Gonorrhoe adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria 

gonorrhoeae yang bersifat diplococcus. Wanita yang mengeluh tentang 

perasaan panas waktu kencing, harus diperiksa alat kemaluaannya. Biasanya 

terdapat kemerahan di daerah sekitar orificium urethtrae dan pada muara 

kelenjar bartholini. Dari uretra terlihat keluarnya secret bernanah terutama jika 

uretra dipijat dengan jari dari atas kebawah. Dalam vagina terdapat banyak 

flour berwarna hijau kuning dan dari serviks yang berwarna merah menyala 

keluar nanah.  

2. Sifilis 

Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Troponema paliidum, 

merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik. Sifilis biasanya menular 

melalui hubungan seksual dengan cara kontak langsung dari luka yang 
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mengandung troponema karena troponema dapat melewati selaput lender yang 

normal maupun luka, atau dari ibu kepada bayi, akan tetapi sifilif juga dapat 

menular tanpa hubungan seksual pada daerah yang memiliki kebersihan 

lingkungan yang buruk. 

3. Kandiloma Akuminata 

Kandiloma akuminata merupakan tonjolan-tonjolan yang berbentuk 

bunga kol atau kutil yang meruncing kecil yang bertumbuh kembang sampai 

membentuk kelompok yang berkembang terus ditularkan secara seksual. 

kandiloma disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). Kandiloma 

Akuminata sering muncul didaerah lembab, biasanya pada penis, vulva, 

dinding vagina dan dinding serviks dan berbau busuk. Kandiloma akuminata 

sering terjadi pada orang yang mempunyai aktivitas seksual ayng aktif dan 

mempunyai pasangan seksual lebih dari 1 orang.  

4. Herpes Genital 

Herpes genital merupakan penyakit infeksi akut pada genital dengan 

gambaran khas berupa vesikel berkelompok pada dasar eritematosa, dan 

cenderung bersifat rekuren. Umumnya disebabkan oleh herpes simpleks virus 

tipe 2 (HSV-2) tetapi sebagian kecil dapat pula oleh tipe 1. HSV-1 biasanya 

menginfeksi mulut, keganasan rendah , dan menyerang terutama sekitar mulut. 

Sedangkan HSV-2 ditularkan melalui hubungan seksual, bersifat ganas, dan 

menyerang alat kelamin. Tanda utama dari herpes genital adalah luka di 

sekitar vagina, penis, atau di daerah anus. Gejala awal biasanya berupa gatal, 

kesemutan dan sakit. Lalu akan muncul bercak kemerahan yng kecil, yang 
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diikuti oleh sekumpulan lepuhan kecil yang terasa nyeri. Lepuhan ini pecah 

dan bergabung membentuk luka yang melingkar. Luka yang terbentuk 

biasanya menimbulkan nyeri dan membentuk koreng.  

5. HIV/AIDS 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah suatu infeksi virus yang 

secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih dan menyebabkan AIDS 

(Acquired Immunodeficiency Syndrome). AIDS adalah suatu keadaan dimana 

penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat menyebabkan menurunnya 

kekebalan tubuh terhadap penyakit sehingga terjadi infeksi, beberapa jenis 

kanker dan kemunduran sistem saraf.   

2.3  Wanita Pekerja Seksual (WPS) 

Menurut KPAN (2010) wanita pekerja seksual ada dua macam, yaitu 

Wanita Pekerja Seks Langsung (WPSTL) dan tidak langsung (WPSTL). WPSL 

adalah wanita yang menjual seks sebagai pekerjaan atau sumber pengahasilan 

utama mereka, baik yang berbasis di rumah atau lokalisasi atau bekerja di jalanan. 

Sedangkan Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung (WPSTL) adalah wanita yang 

bekerja di bisnis-bisnis hiburan seperti bar, karaoke, salon, atau panti pijat, yang 

menambah pengahsilan mereka dengan menjual seks. Namun tidak semua mereka 

yang bekerja di tempat-tempat tersebut terindikasi menjual seks. 

2.4 Lokalisasi  

2.4.1 Definisi   

Lokalisasi atau prostitusi  adalah  gejala yang ada di dalam suatu 

masyarakat  dimana  wanita  menjual  diri dengan melakukan  perbuatan-
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perbuatan  seksual  sebagai  mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan 

diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Sedangkan  Wanita  

Tuna  Susila  diartikan  sebagai  wanita  yang mempunyai hubungan kelamin 

diluar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. 

Tempat-tempat seks komersial meliputi prostitusi jalanan, prostitusi 

Resosialisasi, panti pijat, pelayanan escort, pelayanan panggilan, strip club, 

telepon seks, pornografi anak dan dewasa, pornografi internet dan video, dan 

prostitusi dalam turisme (pelancongan) (Hutapea, 2011:73). 

2.4.2 Jenis Lokalisasi atau Prostitusi   

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan 

terorganisir, serta yang tidak terdaftar.  

a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisir.  

Pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian, yang dibantu 

dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pada umumnya 

diResosialisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus 

memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan  suntikan  

dan  pengobatan  sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.  

b. Prostitusi yang tidak terdaftar.  

Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi 

secara gelap dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya 

tidak terorganisir, tempatnya tidak tentu, bisa disembarang tempat, baik mencari 

klien sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak  
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mencatatkan diri kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, 

karena belum  tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. 

2.5 Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

2.5.1 Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan kesehatan 

mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara 

kesehatan. Pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan ini meliputi 

pengetahuan tentang penyakit (jenis penyakit, tanda-tanda, gejala, cara penularan, 

cara pencegahan dan cara mengatasi penyakit), pengetahuan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan 

kesehatan, pengetahuan untuk menghindari kecelakaan (Notoatmodjo, 2010:56).  

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek. Kurangnya pengetahuan tentang risiko 

kesehatan yang berhubungan dengan vaginal douching dapat meningkatkan 

kemungkinan seseorang untuk melakukan douching (Ekpenyong dkk, 2014). 

2.5.2 Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-

hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap 

belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan 
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predisposisi tindakan suatu perilaku (Efendi, 2009: 103). Sikap terhadap 

kesehatan merupakan pendapat atau penilaian orang terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (Notoatmodjo, 2010:57). Sebagaimana 

pendapat maupun penilaian WPS pada vaginal douching  akan mempengaruhi 

untuk melakukan vaginal douching. 

2.5.3 Dukungan Teman Sesama WPS 

 Teman memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku seseorang. Teman 

sebaya merupakan sumber penting dalam dukungan sosial yang berpengaruh 

terhadap rasa percaya diri seseorang. Dukungan teman sesama WPS akan 

memberikan pengaruh dan motivasi tersendiri bagi WPS satu sama lain, karena 

pada dasarnya dukungan teman tehadap pengambilan suatu keputusan sedikit 

ataupun banyak dapat mempengaruhi kesediaan seseorang melakukan sesuatu. 

Sesuai dengan Mckee (2009) menyatakan bahwa teman sebaya akan 

mempengaruhi seseorang terhadap perilaku vaginal douching. 

2.5.4 Dukungan Mucikari  

 Pendampingan terhadap WPS oleh mucikari diresosialisasi akan dapat 

membangkitkan kesadaran dan semangat untuk merubah perilaku mereka dalam 

meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan mereka (WPS dan pelanggannya). 

Selain itu, dengan pengetahuan yang dimiliki, germo/ mucikari dapat memberikan 

pengertian dan pengetahuan kepada anak asuhnya mengenai kesehatan reproduksi 

(Budiono, 2011).  
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2.5.5 Ketersediaan Layanan Kesehatan 

Ketersediaan layanan kesehatan merupakan pendukung dimana seseorang 

dapat menjangkau layanan kesehatan, karena apabila keberadaan kesehatan tidak 

bisa dijangkau maka seseorang tidak dapat mengakses layanan kesehatan tersebut. 

Sehingga akan berpengaruh pada status kesehatan seseorang. Begitu pula pada 

status kesehatan WPS, dimana WPS merupakan kelompok beresiko yang rentan 

terhadap berbagai penyakit serta berbagai keluhan dalam melayani pelanggannya. 

Maka ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi akan sangat 

berpengaruh terhadap status kesehatan WPS.  

2.5.6 Aksesibilitas  

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut dapat 

diimplementasikan baik dari segi jarak, biaya, ketersediaan sarana transportasi, 

dan keberadaan peraturan-peraturan dan komitmen masyarakat dalam menunjang 

perilaku (Burhan, 2013). Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan kemudahan mengenai apa yang dibutuhkan. Kemudahan dan 

kesulitan WPS dalam memperoleh sesuatu yang berkaitan dalam praktik vaginal 

douching akan berpengaruh pada apakah WPS mau atau tidak untuk melakukan 

praktik vaginal douching. 

2.5.7 Persepsi Kerentanan 

Risiko pribadi atau kerentanan adalah salah satu persepsi yang lebih kuat 

dalam mendorong orang untuk mengadopsi perilaku sehat. Semakin besar risiko 

yang dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku untuk 



28 
 

 

 

mengurangi risiko (Priyoto, 2014:136). WPS merupakan kelompok berisiko yang 

rentan terhadap infeksi menular seksual karena perilakunya yang sering berganti 

pasangan, selain itu kehamilan juga merupakan hal yang sering dihindari oleh 

WPS. Melihat hal tersebut maka WPS memiliki persepsi untuk segera mengurangi 

risiko tersebut dengan berbagai cara yang mereka anggap tepat, salah satunya 

yakni melalui praktik vaginal douching. 

2.5.8 Persepsi Keparahan 

Perceived Seriousness/ severity berkaitan dengan keyakinan/ kepercayaan 

individu tentang keseriusan atau keparahan penyakit. Persepsi keseriusan sering 

didasarkan pada informasi medis atau pengetahuan, juga dapat berasal dari 

keyakinan seseorang bahwa ia akan mendapat kesulitan akibat penyakit dan akan 

membuat atau berefek pada hidupnya secara umum. Tindakan WPS untuk 

mencari pengobatan dan pencegahan mengenai risiko penyakit menular seksual 

akan didorong pula oleh persepsi keseriusan penyakit tersebut. WPS akan 

memprediksikan tingkat keparahan apabila menderita penyakit tersebut. 

2.5.9 Persepsi Manfaat Melakukan Vaginal Douching 

Individu akan mempertimbangkan apakah alternatif tersebut (pengobatan) 

memang bermanfaat, yaitu dapat mengurangi ancaman penyakit. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh norma dan tekanan dari kelompoknya (Priyoto, 2014:137). 

Begitu pula pada WPS yang akan mempertimbangkan keuntungan dan manfaat 

yang didapatkannya jika melakukan vaginal douching.  
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2.5.10 Persepsi Hambatan Melakukan Vaginal Douching 

Persepsi hambatan merupakan persepsi terhadap aspek negatif yang 

menghalangi individu untuk melakukan tindakan kesehatan, misalnya biaya 

mahal, bahaya, pengalaman tidak menyenangkan, rasa sakit (Priyoto, 2014:137). 

WPS dalam melakukan personal hygiene memiliki cara dan metode yang berbeda-

beda, seberapa biaya yang dikeluarkan ataupun hal lain seperti pengalaman rasa 

sakit lainnya akan mempengaruhi WPS melakukan praktik vaginal douching. 

2.5.11 Isyarat untuk Bertindak Melakukan Vaginal Douching 

Isyarat untuk bertindak adalah peristiwa-peristiwa, orang, atau hal-hal 

yang menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka (Priyoto, 2014:138). 

Orang yang teringat atau waspada terhadap masalah kesehatan yang potensial, 

akan lebih melakukan tindakan preventif. Isyarat untuk bertindak itu berupa 

informasi dari luar (Rustiana, 2005:112). Isyarat untuk bertindak dapat berasal 

dari informasi dari media masa, nasihat dari orang-orang sekitar, pengalaman 

pribadi atau keluarga, artikel dan lain sebagainya (Priyoto, 2014:138).  

2.5.12 Variabel Demografi 

Empat konstruksi utama dari persepsi dapat dimodifikasi oleh variabel lain 

seperti; umur, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi dll (Priyoto, 2014: 137). 

Variabel tersebut adalah karekteristik individu yang mempengaruhi persepsi 

pribadi, yaitu : 

2.5.12.1 Umur 

 Semakin tua umur seseorang, maka pengalaman akan bertambah sehingga 

akan meningkatkan pengetahuannya akan suatu objek tertentu. (Priyoto, 2014: 
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81). Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya 

dari seseorang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini merupakan sebagian 

dari pengalaman dan kematangan jiwa (Wawan, 2011: 17). 

2.5.12.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan (Priyoto, 2014: 80). Tingkat pendidikan yang tinggi dapat 

meningkatkan rasa percaya diri, wawasan dan kemauan untuk mengambil 

keputusan yang baik bagi dirinya (Marmi, 2014:88).  

2.5.12.3 Pekerjaan 

 Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, dan 

pencaharian. Pada umumnya alasan bekerja yang banyak dijumpai adalah karena 

kebutuhan keuangan untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan pribadi, 

serta hasrat berprestasi (Priyoto, 2014:82). 

2.5.12.4 Sosial Ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan, dan 

pendidikan. Apabila faktor-faktor tersebut cukup baik, akan mengurangi beban 

fisiologis dan psikologis (Priyoto, 2014:83). 

2.6 Praktik  

2.6.1 Konsep Praktik 

Seseorang yang telah mengetahui stimulus/objek kesehatan, kemudian 

mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses 

selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan/mempraktikkan apa yang diketahui 
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atau disikapinya (di nilai baik). Inilah yang disebut praktik (practice) kesehatan 

atau dapat dikatakan praktik kesehatan (overt behavior). Respons seseorang 

terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respons terhadap 

stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik (practice), yang 

dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut 

overt behavior, tindakan nyata/praktik (practice) (Notoatmodjo, 2010)  

2.6.2 Perubahan Adopsi Perilaku 

Rogers (1974) dalam Fitriani, (2011) mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru maka didalam orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan, yang diawali dengan kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), 

evaluasi (evaluation), percobaan (trial) dan adopsi (adoption).  

Praktik adalah tindakan atau pelaksanaan secara nyata. Secara teori 

perubahan perilaku atau seseorang menerima atau mengadopsi perilaku baru 

dalam kehidupannya melalui 3 tahap, yakni: 

1. Pengetahuan  

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku (berperilaku baru), ia harus 

tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau 

keluarganya. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan atau kesadaran terhadap kesehatan, dapat dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: a) pengetahuan tentang sakit dan penyakit, b) pengetahuan 

tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat, c) pengetahuan 

tentang kesehatan lingkungan. 
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2. Sikap  

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, proses selanjutnya 

akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau objek kesehatan tersebut. 

Indikator untuk sikap kesehatan sejalan dengan pengetahuan kesehatan yaitu: 

a) sikap terhadap sakit dan penyakit, b) sikap cara pemeliharaan dan cara 

hidup sehat, c) sikap terhadap kesehatan lingkungan.  

3. Praktik atau tindakan 

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan, 

kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, 

proses selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan atau mempraktikkan apa 

yang diketahui atau disikapinya (dinilai baik). Indikator praktik kesehatan 

meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu: a) tindakan (praktik) sehubungan 

dengan penyakit, b) tindakan (praktik) pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan, c) tindakan (praktik) kesehatan lingkungan.  

2.7 Teori Perilaku 

2.7.1 Teori Lawrence Green 

Teori Lawrence Green merupakan salah satu teori modifikasi perubahan 

perilaku yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan ataupun 

sebagai alat untuk merencanakan suatu kegiatan perencanaan kesehatan atau 

mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membut 

perencanaan kesehatan yang dikenal dengan kerangka kerja Preced dan Proceed 

(Priyoto, 2012:6).   
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Menurut L. Green (1980) dalam Priyoto (2014) faktor-faktor yang 

merupakan penyebab perilaku dibedakan dalam tiga jenis, yaitu faktor penentu 

(predisposing), faktor penguat (reinforcing), dan faktor pemungkin (enabling). 

Masing-masing faktor mempunyai pengaruh yang berbeda atas perilaku. 

2.7.1.1 Faktor Penentu (Predisposing Factors)  

Faktor – faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, 

tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Untuk berperilaku sehat, misalnya 

pengetahuan masyarakat pedesaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan masih tergolong kurang. Masyarakat desa masih ada yang mengalami 

persalinan dengan bantuan non medis atau dukun beranak. Hal ini bukan hanya 

karena kurangnya tenaga kesehatan tetapi karena kurangnya wawasan dan 

pengetahuan ibu tentang metode persalinan yang sehat dan aman. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang menemukan bahwa tingginya angka kematian 

bayi di daerah pedesaan salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan 

ibu akan diare (Priyoto, 2014:4). 

2.7.1.2 Faktor Penguat (Reinforcing Factors)  

 Faktor penguat merupakan faktor penyerta (yang datang sesudah) perilaku 

yang memberikan ganjaran, insentif, atau hukuman atas perilaku dan berperan 

bagi menetap atau melenyapnya perilaku itu. Yang termasuk ke dalam faktor ini 

adalah manfaat sosial dan jasmani dan ganjaran nyata ataupun tidak nyata yang 

pernah diterima dari pihak lain (Priyoto, 2014). 
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Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh kesehatan, atau 

petugas yang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat 

seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. (Priyoto, 2014). Teman 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku seseorang, teman sebaya 

merupakan sumber penting dalam dukungan sosial yang berpengaruh terhadap 

rasa percaya diri seseorang. 

2.7.1.3 Faktor Pendukung (Enabling Factors)  

Faktor pendukung adalah faktor anteseden terhadap perilaku yang 

memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Termasuk didalamnya 

ketrampilan dan sumber daya pribadi disamping sumber daya komuniti. Faktor 

pendukung mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan 

bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat 

pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi dan sebagainya. Termasuk 

juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, 

posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan praktek swasta dan 

sebagainya. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan 

prasarana pendukung, misalnya perilaku pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil yang 

mau periksa kehamilan tidak hanya karena .tahu dan sadar manfaat periksa 

kehamilan saja melainkan ibu tersebut dengan mudah harus dapat memperoleh 

fasilitas atau tempat periksa kehamilan. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung 

atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini 

disebut faktor pendukung atau pemungkin (Priyoto, 2014:4). 



35 
 

 

 

Berikut bagan dari Teori Lawrence Green (1980) dalam Priyoto (2014:6) 

sebagai berikut. 

Adapun Kerangka untuk Teori Lawrence W Green adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.1 PRECEDE-PROCEED Models (Sumber : Priyoto (2014)). 

2.7.2 Health Belief Model 

Health Belief Model merupakan model perilaku kesehatan yang paling tua. 

Prinsip dasar dari model ini adalah bahwa cara individu meresepsi akan 

memberikan motivasi pada perilakunya (Emilia, 2008:36). Menurut teori ini 

perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi dan kepercayaan individu itu sendiri 

tanpa memandang apakah persepsi dan kepercayaannya tersebut sesuai atau tidak 

sesuai dengan realitas. Dalam hal ini penting sekali untuk bisa membedakan 

penilaian kesehatan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif artinya 

kesehatan dinilai dari sudut pandang tenaga kesehatan, sedangkan penilaian 

subjektif kesehatan dinilai dari sudut pandang individu berdasarkan keyakinan dan 

kepercayaannya. Teori Health Belief Model didasarkan atas 3 faktor esensial yaitu 

kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu 

penyakit atau memperkecil resiko kesehatan, adanya dorongan dalam lingkungan 

Predisposing Factor 

Reinforcing Factor 

Enabling Factor 

Behavior and lifestyle 

Lingkungan 

Health 
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individu yang membuatnya merubah perilaku, serta perilaku itu sendiri (Priyoto, 

2014:136).  

Health Belief Model merupakan model kognitif yang mempunyai arti proses 

kognitif dapat dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan termasuk hitungan. 

Menurut Health Belief Model, perilaku dapat ditentukan oleh (Fitriani, 2011:142-

143) : 

1. Percaya bahwa mereka rentan terhadap masalah kesehatan tertentu 

2. Tingkat keseriusan masalah 

3. Meyakini keefektivitas tujuan pengobatan dan pencegahan 

4. Tidak mahal 

5. Menerima anjuran untuk mengambil tindakan kesehatan. 

Dalam melakukan tindakan upaya pencegahan tergantung pada hasil dari 2 

keyakinan atau penilaian kesehatan yaitu: 

a. Ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka  

Hal ini didasarkan pada sejauh mana orang berfikir tentang penyakit atau 

kesakitan betul-betul ancaman pada dirinya. Bila ancaman dirasakan 

semakin meningkat maka perilaku pencegahan pun akan meningkat. 

b. Pertimbangan untung rugi. 

Konsep ini bertujuan untuk memprediksi isyarat tindakan (cues to action) 

yang akan merangsang perilaku yang sebenarnya. Berikut bagan dari konsep 

Health Belief Model Becker, 1974, 1988; Janz dan Becker, 1984 dalam Priyoto 

(2014:139): 
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Gambar : 2.2 The Health Belief Model (Sumber : Priyoto (2014)). 

Teori ini dituangkan dalam lima segi pemikiran dalam diri individu, yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam diri individu untuk menentukan apa 

yang baik bagi dirinya (Priyoto, 2014:136), yaitu: 

2.7.2.1 Perceived Susceptibility (Kerentanan yang dirasakan)  

Risiko pribadi atau kerentanan adalah salah satu persepsi yang lebih kuat 

dalam mendorong orang untuk mengadopsi perilaku sehat. Semakin besar risiko 

yang dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku untuk 

mengurangi risiko. 
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2.7.2.2 Perceived Seriousness/severity (Bahaya/kesakitan yang dirasakan)  

Perceived Seriousness/ severity berkaitan dengan keyakinan/ kepercayaan 

individu tentang keseriusan atau keparahan penyakit. Persepsi keseriusan sering 

didasarkan pada informasi medis atau pengetahuan, juga dapat berasal dari 

keyakinan seseorang bahwa ia akan mendapat kesulitan akibat penyakit dan akan 

membuat atau berefek pada hidupnya secara umum. 

2.7.2.3 Perceived Benefit (Manfaat yang dirasakan)  

Individu akan mempertimbangkan apakah alternatif tersebut (pengobatan) 

memang bermanfaat, yaitu dapat mengurangi ancaman penyakit. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh norma dan tekanan dari kelompoknya. 

2.7.2.4 Perceived Barrier (Persepsi Hambatan yang dirasakan)  

Merupakan persepsi terhadap aspek negatif yang menghalangi individu 

untuk melakukan tindakan kesehatan, misalnya biaya mahal, bahaya, pengalaman 

tidak menyenangkan, rasa sakit. 

2.7.2.5 Modifying Variable (Variabel Modifikasi) 

Empat kontruksi utama dari persepsi dapat dimodifikasi oleh variabel lain, 

seperti budaya, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, ketrampilan, tingkat 

sosial ekonomi, norma, dan motivasi. Variabel tersebut adalah karakteristik 

individu yang mempengaruhi persepsi pribadi. 

2.7.2.6 Cues to Action (Isyarat untuk Bertindak)  

Selain empat keyakinan atau persepsi dan variabel memodifikasi, Health 

Belief Model menunjukkan perilaku yang juga dipengaruhi oleh isyarat untuk 

bertindak. Isyarat untuk bertindak adalah peristiwa-peristiwa, orang, atau hal-hal 



39 
 

 

 

yang menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka. Isyarat untuk 

bertindak ini dapat berasal dari informasi dari media masa, nasihat dari orang-

orang sekitar, pengalaman pribadi atau keluarga, artikel dan lain sebagainya. 

2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Teori Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. 

Sumber: Teori HBM Becker, 1974, 1988; Janz dan Becker, 1984 dalam Priyoto 

(2014:139) dan Lawrence Green (1980) dalam Priyoto (2014: 6). 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

a. Pengetahuan WPS mengenai 

vaginal douching 

b. Sikap WPS mengenai vaginal 

douching 

c. Dukungan teman sesama WPS 

d. Dukungan Mucikari 

e. Ketersediaan layanan Kesehatan 

disekitar Resosialisasi 

f. Persepsi Kerentanan terhadap IMS 

g. Persepsi Keparahan terhadap IMS 

h. Persepsi manfaat dalam 

melakukan vaginal douching 

i. Persepsi hambatan dalam 

melakukan vaginal douching 

j. Isyarat untuk Bertindak dalam 

melakukan vaginal douching 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi. (Sugiyono, 2009).  Variasi pada 

penelitian ini adalah: 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila ia di ubah akan 

mengakibatkan perubahan variabel lain. (Sugiyono, 2009). Variabel bebas yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah : pengetahuan, sikap, dukungan teman sesama 

WPS, dukungan mucikari, ketersediaan layanan kesehatan, persepsi kerentanan 

terhadap IMS, persepsi keparahan terhadap IMS, persepsi manfaat dalam 

melakukan vaginal douching, persepsi hambatan dalam melakukan vaginal 

douching, dan isyarat untuk bertindak dalam melakukan vaginal douching. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

(Sugiyono, 2009).  Variabel terikat yang diteliti dalam penelitian ini adalah praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS. 

3.2.3 Variabel Perancu 

Variabel perancu atau pengganggu dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan. Cara mengendalikan variabel perancu dalam hal ini adalah dengan 

menggunakan restriksi. Teknik restriksi adalah menyingkirkan variabel perancu 

dari setiap subyek penelitian (Riyanto, 2011: 76). Pada penelitian ini karena 

tingkat pendidikan merupakan variabel perancu, maka responden yang memiliki 

tingkat pendidikan selain SMP dan SMA harus disingkirkan, sehingga responden 
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yang akan diteliti yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan 

SMA. 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut 

(Cahyati, 2012). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

3. Ada hubungan antara dukungan teman sesama WPS dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

4. Ada hubungan antara dukungan mucikari dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

5. Ada hubungan antara ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi 

dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. 

6. Ada hubungan antara persepsi kerentanan terhadap IMS dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang. 
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7. Ada hubungan antara persepsi keparahan terhadap IMS dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang. 

8. Ada hubungan antara persepsi manfaat dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

9. Ada hubungan antara persepsi hambatan dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

10. Ada hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang. 

3.4  Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional 
Alat 

ukur 
Kategori Skala 

 

Variabel 

Bebas : 

 

 

  

 

1. Pengetahuan  Pemahaman responden 

tentang praktik Vaginal 

Douching yang berisiko 

menularkan IMS yang 

ditunjukkan dengan 

kemampuan responden 

menjawab pertanyaan 

yang berhubungan 

dengan  Vaginal 

Douching berisiko 

menularkan IMS 

Kuesioner 1. Kurang, jika  

menjawab benar: 

<56% (15 

pertanyaan) 

2. Sedang, jika 

menjawab benar : 

56%-75% (16-20 

pertanyaan) 

3. Baik, jika 

menjawab benar  : 

76%-100% (21-27 

pertanyaan) 

(Wawan, 2011:18) 

 

Ordinal  

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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2. Sikap  Respon tertutup atau 

Penilaian responden 

tentang praktik  Vaginal 

Douching yang akan 

berisiko menularkan 

IMS 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Baik, jika 

total skor < 

median (27). 

2. Lebih Baik, jika 

total skor ≥ 

median (27). 

Nominal  

3. Dukungan 

Teman 

Sesama WPS 

Suatu tindakan yang 

dilakukan oleh teman 

sesama WPS yang 

mendorong responden 

melakukan untuk 

Vaginal Douching 

Kuesioner Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang 

Mendukung, jika 

total skor < 

median (30). 

2. Lebih 

Mendukung, jika 

total skor ≥ 

median (30). 

Nominal   

4. Dukungan 

Mucikari 

Suatu tindakan yang 

dilakukan oleh germo 

yang mendorong 

responden melakukan  

Vaginal Douching 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang 

Mendukung, jika 

total skor < 

median (21). 

2. Lebih 

Mendukung, jika 

total skor ≥ 

median (21). 

Nominal 
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5. Ketersediaan 

Layanan 

Kesehatan  

Adanya layanan 

kesehatan disekitar 

Resosialisasi yang 

berpengaruh terhadap 

perilaku sehat responden 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Tersedia, 

jika total skor < 

median (6). 

2. Lebih Tersedia, 

jika total skor ≥ 

median (6). 

Nominal 

6. Persepsi 

kerentanan 

yang dirasa 

terhadap 

risiko IMS  

Pandangan atau 

keyakinan responden 

tentang besarnya risiko 

terkenanya IMS pada 

dirinya 

 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Baik, jika 

total skor < 

median (25). 

2. Lebih Baik, jika 

total skor ≥ 

median (25). 

Nominal 

7. Persepsi 

keparahan 

yang dirasa  

terhadap 

risiko IMS 

Pandangan atau 

keyakinan responden 

terhadap kegawatan 

terhadap suatu penyakit 

IMS atau dampak negatif 

jika menimpa dirinya. 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Baik, jika 

total skor < mean 

(28,9). 

2. Lebih Baik, jika 

total skor ≥ mean 

(28,9). 

Nominal 

8. Persepsi 

tentang 

manfaat 

melakukan 

praktik 

Pandangan atau 

keyakinan responden 

mengenai keuntungan 

dan kegunaan 

melakukan vaginal 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

Nominal 
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Vaginal  

douching 

douching 

 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Baik, jika 

total skor < 

median (14). 

2. Lebih Baik, jika 

total skor ≥ 

median (14). 

9. Persepsi 

tentang 

hambatan 

melakukan 

praktik 

Vaginal 

douching 

Pandangan atau 

keyakinan responden 

mengenai rintangan atau 

sisi negatif  melakuan 

vaginal douching 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Rendah, jika total 

skor < median 

(22). 

2. Tinggi, jika total 

skor ≥ median 

(22). 

Nominal 

10. Isyarat untuk 

bertindak  

melakukan 

praktik 

Vaginal 

douching 

Hal-hal yang 

menggerakkan 

responden untuk 

melakukan  Vaginal 

Douching, seperti 

pengalaman pribadi, 

nasihat dari orang lain 

dan media informasi 

Kuesioner  Berdasarkan uji 

normalitas, diketahui 

bahwa data 

terdistribusi normal. 

Sehingga kategori di 

bagi menjadi dua, 

yaitu:  

1. Kurang Baik, jika 

total skor < mean 

(17,7). 

2. Lebih Baik, jika 

total skor ≥ mean 

(17,7). 

Nominal 

 

 

11. 

Variabel 

Terikat : 

Praktik 

Vaginal 

Douching 

yang berisiko 

menularkan 

IMS 

 

 

Praktik, aktifitas atau 

kegiatan membersihkan, 

mencuci atau mengorek 

vagina dengan air atau 

suatu campuran bahan 

cairan ke dalam vagina 

yang berisiko 

menularkan IMS 

 

 

Kuesioner  

 

 

1. Lebih Berisiko 

menularkan IMS, 

jika: 

- vaginal 

douching 

dilakukan ≥1 

kali seminggu 

dengan bahan 

yang tidak aman 

 

 

Nominal 
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3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bersifat analitik 

observasional, yaitu untuk mencari hubungan antar variabel. Rancangan penelitian 

ini menggunakan rancangan Cross-Sectional. Penelitian Cross Sectional 

(penelitian potong lintang) menyatakan bahwa hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan melakukan pengukuran sesaat. (Riyanto, 2014).  

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi merupakan seluruh subjek yang akan diteliti dan memenuhi 

karakteristik yang ditentukan (Riyanto, 2011: 89). Populasi dalam  penelitian ini 

(sabun, odol, 

tawas, 

antiseptik) 

(Ekpenyong, 

2014; Sunay, 

2011) 

- mencuci vagina 

sampai terluka 

(Aprilianingrum, 

2006) 

2. Kurang berisiko 

menularkan IMS, 

jika:  

- vaginal 

douching 

dilakukan <1 

kali seminggu 

menggunakan 

bahan yang 

aman (air 

biasa/air hangat) 

( Ekpenyong, 

2014) 

- mencuci vagina 

dengan lembut 

dan tidak terjadi 

perlukaan 

(Aprilianingrum

2006) 
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adalah seluruh WPS yang ada di Resosialisasi Argorejo Semarang sebanyak 556 

orang. 

3.6.2 Sampel 

3.6.2.1 Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili atau representatif (mewakili) populasi (Riyanto, 2011: 90). Sampel pada 

penelitian ini adalah WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan cara Simple Random Sampling.  

 Besar sampel dengan tingkat kepercayaan 95% (Zα = 1,96) dan (Z1-β = 

2,57) serta berdasarkan nilai RP yaitu 2,319 dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hendarin (Tahun 2009) adalah sebagai berikut : 

Besar sampel minimal pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Lemeshow sebagai berikut : 

  

Keterangan :  

n   = Besar Sampel 

Z (1-α/2)  = Nilai sebaran normal baku, tingkat kepercayaan yang digunakan         

adalah 95% = 1,96 (jika α : 5%) 

Z1-β = 2,57 (jika β : 1%)  

P1  = Proporsi paparan pada kelompok terpapar (a/a+b) 

P2  = Proporsi paparan pada kelompok tidak terpapar (c/c+d) 

RP   = 2,319 
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P1 = 
 

   
 = 31/31+18 = 0,632 

P2 = 
 

   
 = 3/3+8 = 0,272 

P = 
         

 
 = 

                

 
 = 0,4526 

n = 
{     √                         √                               } 

              
     

n = 
                

      
 

n = 72,58 

n = 73 sampel minimal 

 Jadi besar sampel minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 73 

responden. 

3.6.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Simple Random Sampling yang dimana pengambilan sampel acak setiap unit dasar 

mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Teknik Simple 

Random Sampling hanya boleh dilakukan apabila populasinya homogen (Riyanto, 

2011:92). 

 Kriteria yang ditentukan untuk subjek penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Kriteria Inklusi: 

a) WPS yang masih aktif bekerja di Resosialisasi Argorejo 

b) WPS yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA 
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2. Kriteria Eksklusi 

a) Tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian  

b) Tidak hadir saat pengambilan data 

3.7 Sumber Data 

3.7.1 Data Primer 

 Data primer diperoleh langsung dari responden yang diambil dari hasil 

wawancara dan observasi menggunakan kuesioner yang ditanyakan kepada 

responden.  

3.7.2 Data Sekunder 

 Data skunder digunakan sebagai data penunjang atau pelengkap data 

primer yang ada relevansinya dengan keperluan penelitian. Data sekunder 

diperoleh dari buku profil dan register Resosialisasi Argorejo Semarang, buku 

profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah, buku profil Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Klinik Griya Asa yaitu data jumlah kasus IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo dan referensi-referensi lainnya. 

3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

 Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut: 

3.8.1 Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis skala 

pengukuran antara lain skala likert digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

sikap, dukungan teman, dukungan mucikari, ketersediaan layanan kesehatan, dan 
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persepsi responden. Selain itu juga digunakan skala guttman untuk mengukur 

perilaku WPS mengenai praktik vaginal douching. Dalam kuesioner penelitian ini 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. Instrumen ini dapat digunakan 

sebagai alat ukur penelitian, jika sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

Untuk itu instrument penelitian ini harus diuji coba terlebih dahulu. 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.2.1  Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan 

adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari 

seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face). Jadi data tersebut diperoleh langsung dari 

responden melalui suatu pertemuan dan percakapan (Notoatmodjo, 2010: 139). 

 Wawancara dilakukan dengan responden yakni WPS yang bekerja di 

Resosialisasi Argorejo Semarang, wawancara diperoleh melalui kuesioner, data 

kuesioner digunakan untuk mengetahui informasi mengenai responden dan dalam 

kuesioner juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan faktor-
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faktor yang berhubungan dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode ini 

digunakan untuk mengambil data tentang populasi dan sampel penelitian yang 

tercatat dalam WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang.  

3.8.2.2 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat 

teori yang bermanfaat sebagai acuan dan pembanding dengan penelitian yang 

diperoleh, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami literature, 

jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.9 Uji Coba Instrumen 

3.9.1 Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur), yang berarti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur data 

(Najmah, 2011). Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yang telah 

disusun perlu uji coba kepada sebagian responden. Kuesioner akan diujikan pada 

WPS di  Lokalisasi Tegal Rejo Semarang sebanyak 30 sampel. Pemilihan lokasi 

didasarkan karena  responden uji coba memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan responden yang akan diteliti (budaya, sosial, dan demografi). Perbedaan 

dengan responden yang penelitian yang diteliti adalah pada wilayah cakupan yang 

berbeda. Pengujian validitas instrument pada penelitian ini akan  menggunakan 
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program aplikasi SPSS versi 16.00, dengan menggunakan uji r product moment 

pearson, dengan tingkat signifikansi 5% nilai r hitung akan dibandingkan dengan 

r tabel. Jika r hitung > r tabel, maka variabel pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Jika responden berjumlah 30 dengan taraf signifikansi 5% maka diketahui bahwa 

r tabel product moment pearson sebesar 0,361. 

  Berdasarkan hasil uji validitas, didapatkan hasil instrumen yang tidak valid 

diantaranya : 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian yang Tidak Valid 

No Variabel Pertanyaan Tidak Valid 

(1) (2) (3) 

1 Pengetahuan (2),(17),(26),(30),(35),(36),(37) 

2 Sikap (1),(5),(7),(11) 

3 Dukungan Teman (3),(7),(11) 

4 Dukungan Mucikari (2).(5),(7),(9) 

5 Ketersediaan Layanan Kesehatan (6),(7),(8) 

6 Persepsi Kerentanan terhadap IMS (3),(6),(7),(12) 

7 Persepsi Keparahan terhadap IMS (6),(7) 

8 Persepsi Manfaat (2),(9),(10) 

9 Persepsi Hambatan (2),(6),(8) 

10 Persepsi Isyarat untuk Bertindak (5),(7),(8) 

11 Praktik Vaginal Douching WPS (8),(19),(20),(21),(27) 

Dari data hasil uji validitas yang diperoleh, maka pernyataan yang tidak 

valid sebaiknya di singkirkan dan tidak dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

3.9.2 Reliabilitas Instrumen 

 Instrument yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat 

dipercaya atau benar sesuai kenyataannya. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi 

hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun digunakan secara berulang-
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ulang pada subjek yang sama atau berbeda. Adapun tolak ukur untuk 

mempresentasikan derajat reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha 

Cronbach. Apabila pengujian reliabilitas dengan metode Alpha, maka nilai r 

hitung diwakili oleh Apha. Suatu pertanyaan dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach’s Alpha  ≥ r tabel (konstanta: 0,6). Sedangkan pertanyaan dikatakan 

tidak reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha < r tabel (konstanta: 0,6) (Riyanto, 

2011: 144). Berikut dibawah ini adalah hasil uji reliabilitas pada pertanyaan yang 

sudah valid. 

Tabel 3.3 Nilai Reliabilitas Instrumen  

No Variabel Alpha Simpulan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pengetahuan 0,926 Reliabel 

2 Sikap 0,854 Reliabel 

3 Dukungan Teman 0,842 Reliabel 

4 Dukungan Mucikari 0,888 Reliabel 

5 Ketersediaan Layanan Kesehatan 0,869 Reliabel 

6 Persepsi Kerentanan terhadap IMS 0,913 Reliabel 

7 Persepsi Keparahan terhadap IMS 0,885 Reliabel 

8 Persepsi Manfaat 0,858 Reliabel 

9 Persepsi Hambatan 0,876 Reliabel 

10 Persepsi Isyarat untuk Bertindak 0,880 Reliabel 

11 Praktik Vaginal Douching WPS 0,936 Reliabel 

Tabel 3.3 menunjukan hasil jika semua instrumen sudah reliabel karena 

nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,361. 
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3.10 Uji Statistik 

3.10.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji chi-square 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asusmsi 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampel kecil. Dalam 

penelitian ini untuk melihat normalitas peneliti menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-smirnov karena jumlah sampel lebih dari 50.  

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas Data 

No Variabel Sig  Simpulan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Sikap 0,000 Tidak Terdistribusi Normal 

2 Dukungan Teman 0,027 Tidak Terdistribusi Normal 

3 Dukungan Mucikari 0,000 Tidak Terdistribusi Normal 

4 Ketersediaan Layanan Kesehatan 0,000 Tidak Terdistribusi Normal 

5 Persepsi Kerentanan terhadap IMS 0,000 Tidak Terdistribusi Normal 

6 Persepsi Keparahan terhadap IMS 0,056 Terdistribusi Normal 

7 Persepsi Manfaat 0,000 Tidak Terdistribusi Normal 

8 Persepsi Hambatan 0,027 Tidak Terdistribusi Normal 

9 Persepsi Isyarat untuk Bertindak 0,174 Terdistribusi Normal 

Tabel 3.4 menunjukkan hasil uji normalitas data pada setiap variabel 

penelitian, dan didapatkan hasil bahwa data terdistribusi normal pada variabel 

persepsi keparahan terhadap IMS dengan nilai sig. 0,056 dan persepsi isyarat 

untuk bertindak nilai sig. 0,174 (p >0,05), sedangkan pada variabel sikap, 

dukungan teman, dukungan mucikari, ketersediaan layanan kesehatan, persepsi 
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kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, dan persepsi isyarat untuk 

bertindak data tidak terdistribusi normal dengan nilai sig. p< 0,05. 

3.11 Prosedur Penelitian 

3.11.1 Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini peneliti melakukan survey awal untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang akan dijadikan tempat penelitian. Menentukan besaran 

populasi dan sampel yang akan diteliti. Kemudian melakukan studi pendahuluan 

dengan melakukan observasi dan wawancara kepada responden atau orang di 

lingkungan penelitian agar semakin memeperkuat masalah yang ada. 

3.11.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Resosialisasi Argorejo 

2. Melakukan koordinasi dengan sampel penelitian 

3. Menyebarkan kuesioner penelitian 

4. Pengisian kuesioner dengan melakukan wawancara dengan responden 

3.11.3 Tahap Pasca Penelitian 

 Tahap pasca penelitian adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti 

selesai melakukan penelitian. Kegiatan tersebut antara lain melakukan pencatatan 

hasil penelitian dan melakukan pengolahan data serta analisis data. 

3.12 Teknik Pengolahan Data 

Adapun langkah dalam teknik pengolahan data adalag sebagai berikut: 
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3.12.1 Editing  

Setelah semua data terkumpul, dilakukan editing untuk memeriksa 

kelengkapan identitas dan data responden serta memastikan bahwa semua 

jawaban telah diisi. 

3.12.2 Coding  

Pemberian kode (coding) untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

tabulasi dan analisa data. 

3.12.3 Entry  

Memasukkan data ke dalam computer (entry) dan dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan teknik komputerisasi yaitu program SPSS versi 16.00. 

3.12.4 Tabulating 

Mengelompokan data yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan 

variabel yang diteliti guna memudahkan dalam analisis. 

3.13  Teknik Analisis Data 

 Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunkan program 

computer SPSS versi 16 dan dibantu program Microsoft Excel. Adapun analisis 

data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.13.1 Analisis Univariat 

 Analisis univariat dimaksudkan untuk mendeskripsikan masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi. Dinyatakan dalam bentuk tabel dan narasi untuk mengetahui proporsi 

masing-masing variabel, ada atau tidaknya perbedaan antara kedua kelompok 
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penelitian. Variabel univariat dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, dan 

frekuensi hubungan seksual WPS per minggu. 

3.13.2 Analisis Bivariat 

Penelitian ini menggunakan pengujian Chi Square untuk mengetahui 

hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Metode ini dipilih karena 

dua variabel merupakan variabel kategorik. Prinsip pengujian Chi Square ini 

adalah dengan membandingkan frekuensi terjadi (observasi) dengan frekuensi 

harapan (ekspektasi).  

 Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square (x
2
) 

dengan menggunakan tingkat kemaknaan (α = 0.05) dan derajat kepercayaan 

sebesar 95%, karena skala pengukuran yang digunakan nominal dan ordinal. Bila 

nilai p value ≤0,05 berarti hasil perhitungan statistik bermakna dan apabila nilai p 

value > 0,05 maka berarti hasil perhitungan statistik tidak bermakna.  

 Syarat uji chi-square adalah tidak ada sel dengan nilai observed yang 

bernilai 0 dan sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% 

dari jumlah sel. Jika syarat uji chi-square tidak terpenuhi, maka uji alternatifnya 

adalah sebgai berikut : 

1. Alternatif uji chi-square untuk tabel 2 x 2 adalah uji fisher. 

2.  Alternatif uji chi-square untuk tabel 2 x K adalah uji Kolmogorov dan 

Smirnov. 

3. Alternatif chi-square untuk tabel selain 2x2 dan 2xK adalah uji 

penggabungan-sel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Resosialisasi Argorejo 

 Resosialisasi Argorejo terletak di tanah seluas 3,5 hektar yang terletak di 

lingkungan RW IV Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat 

Kota Semarang Jawa Tengah. Dimana terdiri dari 1 RW dan 6 RT, yang terdiri 

dari 6 gang, dan setiap gang dihitung menjadi 1 RT. Resosialisasi Argorejo ini 

berada diantara kawasan pemukiman pendudukan dengan wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah utara  : RW III Kelurahan Kalibanteng Kulon 

Sebelah timur  : Jalan Abdurrahman Saleh 

Sebelah selatan : RW V Kelurahan Kalibanteng Kulon 

Sebelah barat  : RW II Kelurahan Kalibanteng Kulon 

Resosialisasi Argorejo berdiri sejak tahun 1966 yang pertama kali disebut 

sebagai lokalisasi Sri Kuncoro, karena terletak di Jalan Sri Kuncoro. Masyarakat 

kemudian menyingkat dengan memanggil SK yang kemudian masyarakat 

mengenal Sunan Kuning. Disekitar lokalisasi terdapat petilasan seorang tokoh 

penyebar agama Islam yang namanya terkenal dengan nama Sunan Kuning 

sehingga, terkenal dengan nama SK atau Sunan Kuning. Sunan Kuning sendiri 

nama aslinya adalah Soen Koen Ing yang berasal dari etnis China. Argorejo itu
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sendiri berasal dari nama Argo dan Rejo. Argo berarti gunung, dan rejo berarti 

ramai. Jadi Argorejo berarti gunung yang ramai. Dahulu daerah argorejo 

merupakan daerah perbukitan yang berupa hutan dan jauh dari pemukiman, 

kemudian tempat ini menjadi ramai setelah diresmikan menjadi Lokalisasi. 

 Lokalisasi ini dulu berpindah-pindah dan menyebar di beberapa tempat di 

kota Semarang. Sekitar tahun 1960-an para WPS beroperasi di sekitar jembatan 

banjirkanal Barat, jalan Stadion, Gang Warung, Gang Pinggir, Jagalan, Jembatan 

Mberok, Sebandaran dan lain-lain. Banyaknya tempat yang menjadi daerah 

operasional para WPS ini membuat warga Semarang resah. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah kota Semarang melokalisasi WPS di daerah karang kembang 

di sekitar SMA Loyola. Tahun 1963 pemerintah memindahkan lagi lokalisasi ini 

di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama Argorejo.  

Lokalisasi Argorejo diresmikan oleh Walikota Semarang “Hadi Subeno” 

melalui SK Wali Kota Semarang No 21/15/17/66 dan penempatan resminya pada 

tgl 29 Agustus 1966 dan kemudian hari tersebut diperingati sebagai hari jadi 

Resosialisasi Argorejo. Tujuan dari lokalisasi resmi ini adalah untuk memudahkan 

pengontrolan kesehatan WPS secara periodik, serta memudahkan usaha 

resosialisasi dan rehabilitasi para WPS tersebut. Pada tahun 2003 istilah lokalisasi 

mengalami perkembangan setelah Bapak Suwandi sebagai ketua lokalisasi 

Argorejo mengadakan Seminar Nasional dan mengubah istilah lokalisasi menjadi 

Resosialisasi. Lokalisasi Argorejo kemudian berubah nama menjadi Resosialisasi 

Argorejo. 
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4.1.2 Demografi Wanita Pekerja Seksual di Resosialisasi Argorejo  

 Demografi wanita pekerja seks Resosialisasi Argorejo merupakan 

gambaran umum mengenai perkembangan jumlah wanita pekerja seks yang 

terdaftar resmi di Resosialisasi Argorejo. Jumlah penghuni yang tercatat di 

Resosialisasi Argorejo pada bulan April 2016 tercatat sebanyak 556 WPS dengan 

132 germo (pengasuh). Satu hal yang perlu diingat adalah angka ini bukanlah 

angka pasti, namun dapat berubah setiap waktu disebabkan tingginya mobilitas 

WPS. 

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah WPS Resosialisasi Argorejo 

Tahun Jumlah WPS Jumlah Pengasuh 

1966 120 orang 30 orang 

1967 210 orang 35 orang 

2003 350 orang 50 orang 

2005 450 orang 65 orang 

2012 600 orang 85 orang 

2013 635 orang 90 orang 

2014 560 orang 90 orang 

2015 548 orang 158 orang 

(Sumber: data primer peneliti, 2016) 

Setelah diresmikan pada tahun 1966 jumlah WPS yang terdaftar di 

Resosialisasi Argorejo berjumlah 120 WPS dan 30 orang germo/mucikari. Jumlah 

tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun, kemudian tahun 1967 jumlah 

ini bertambah menjadi 210 WPS dan 35 germo/mucikari. Peningkatan yang pesat 

hampir 100 persen ini menurut analisis peneliti dikarenakan terjadinya krisis 

ekonomi dan susahnya lapangan pekerjaan. Himpitan ekonomi dan susahnya 

lapangan pekerjaan membuat para wanita mencari jalan pintas dengan bekerja 

sebagai wanita pekerja seks. Rendahnya pendidikan dan kurangnya daya saing 
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dalam mencari pekerjaan inilah membuat wanita pekerja seks menjadi pekerjaan 

yang dipilih. Tidak hanya sekedar mencari uang saja, tetapi di Resosialisasi 

Argorejo juga ada pembinaan dan perlindungan bagi WPS. Sehingga membuat 

para WPS dari lokalisasi lain pindah ke Reosialisasi Argorejo sehingga jumlahnya 

terus mengalami peningkatan. 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisi ini hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase pada tiap variabel 

(Notoadmodjo, 2010: 182). Analisis univariat pada penelitian ini sebagai berikut : 

4.2.1.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan analisis terhadap usia responden, diperoleh gambaran bahwa 

kisaran usia responden pada penelitian ini adalah 18 tahun sampai 52 tahun. 

Distribusi frekuensi usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) F % 

1  <20 tahun 9 12,3 

2 21-30 tahun 38 52,1 

3 31-40 tahun 21 28,8 

4 41-50 tahun 4 5,50 

5 >51 tahun 1 1,4 

Jumlah 73 100 

Tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa responden yang berusia < 20 tahun 

sebanyak 9 orang (12,3%), responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 38 

orang (52,1%), responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 21 orang (28,8%), 
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responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 4 orang (5,50%), dan responden 

yang berusia >51 tahun sebanyak 1 orang (1,4%). 

4.2.1.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan analisis terhadap tingkat pendidikan terakhir responden di 

dapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan F % 

1 SMP 55 75,3% 

2 SMA 18 24,7% 

Jumlah 73 100 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini adalah SMP dan SMA. Berdasarkan distribusi frekuensi pendidikan 

di dapatkan hasil bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 55 

orang (75,3%) dan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 18 orang (24,7%).  

4.2.1.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Frekuensi Hubungan 

Seksual Per Minggu 

Berdasarkan analisis terhadap frekuensi WPS melakukan hubungan 

seksual per minggu, didapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Frekuensi Hubungan 

Seksual Per Minggu 

No 
Frekuensi Hubungan per 

minggu 
F % 

1 Kurang dari 7 kali 29 39,7 

2 Lebih dari 7 kali 44 60,3 

Jumlah 73 100 

Tabel 4.4 menunjukan distribusi frekuensi responden melakukan 

hubungan seksual selama per minggu, di dapatkan hasil bahwa responden yang 
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melakukan hubungan seksual kurang dari 7 kali sebanyak 29 orang (39,7%), 

sedangkan responden yang melakukan hubungan seksual lebih dari 7 kali 

sebanyak 44 orang (60,3%).  

4.2.1.4  Distribusi Frekuensi Pengetahuan Vaginal Douching yang Berisiko 

Menularkan IMS 

Pengetahuan responden tentang vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS dalam penelitian ini di kategorikan menjadi tiga yakni, 

pengetahuan kurang (jika menjawab benar <56%), pengetahuan cukup (menjawab 

benar 56%-76%), dan pengetahuan baik (menjawab benar 76%-100%). 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengetahuan vaginal douching berisiko IMS, 

di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Vaginal Douching Berisiko IMS 

No 
Pengetahuan Vaginal Douching 

Berisiko Menularkan IMS 
F % 

1 Kurang 26 35,6 

2 Cukup 34 46,6 

3 Baik 13 17,8 

Jumlah 73 100 

Tabel 4.5 menunjukan distribusi frekuensi pengetahuan Vaginal Douching 

Berisiko IMS responden, dan di dapatkan hasil bahwa responden yang 

mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 26 orang (35,6%), pengetahuan cukup 

sebanyak 34 orang (46,6%), dan. pengetahuan baik sebanyak 13 orang (17,8%). 

4.2.1.5  Distribusi Frekuensi Sikap Terhadap Vaginal Douching  

Sikap responden terhadap vaginal douching dalam penelitian ini di 

kategorikan menjadi dua yakni, sikap kurang baik jika skor < median (27) dan 
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sikap lebih baik jika skor ≥ mean (27). Berdasarkan hasil analisis terhadap sikap 

responden terhadap vaginal douching di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Sikap Terhadap Vaginal Douching 

No 
Sikap Terhadap Vaginal 

Douching 
F % 

1 Kurang Baik 43 58,9 

2 Lebih Baik 30 41,1 

Jumlah 73 100 

Tabel 4.6 distribusi frekuensi sikap responden terhadap vaginal douching 

di dapatkan hasil bahwa responden yang mempunyai sikap kurang baik terhadap 

vaginal douching sebanyak 43 orang (58,9%), dan sikap lebih baik terhadap 

vaginal douching sebanyak 30 orang (41,1%). 

4.2.1.6  Distribusi Frekuensi Dukungan Teman Sesama WPS 

Dukungan teman sesama WPS dalam penelitian ini di kategorikan menjadi 

dua yakni, kurang mendukung jika skor < median (30) dan lebih mendukung jika 

skor ≥ median (30). Berdasarkan hasil analisis terhadap dukungan teman sesama 

WPS tentang praktik vaginal douching di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Dukungan Teman Sesama WPS 

No Dukungan Teman Sesama WPS F % 

1 Kurang Mendukung 35 47,9 

2 Lebih Mendukung 38 52,1 

Jumlah 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.7 distribusi frekuensi dukungan teman sesama WPS 

tentang praktik vaginal douching di dapatkan hasil bahwa responden yang 

mendapatkan dukungan kurang baik sebanyak 35 orang (47,9%), dan dukungan 

lebih baik sebanyak 38 orang (52,1%). 
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4.2.1.7 Distribusi Frekuensi Dukungan Mucikari 

Berdasarkan hasil analisis terhadap dukungan mucikari tentang praktik 

vaginal douching di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Dukungan Mucikari 

No Dukungan Mucikari F % 

1 Kurang Mendukung 36 49,3 

2 Lebih Mendukung 37 50,7 

Jumlah 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.8 distribusi frekuensi dukungan mucikari tentang 

praktik vaginal douching di dapatkan hasil bahwa responden yang mendapatkan 

dukungan kurang baik sebanyak 36 orang (49,3%), dan dukungan lebih baik 

sebanyak 37 orang (50,7%). 

4.2.1.8 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Layanan Kesehatan disekitar 

Resosialisasi 

Ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi dalam penelitian ini 

di kategorikan menjadi dua yakni, kurang tersedia jika skor < median (6) dan 

lebih tersedia jika skor ≥ median (6). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh 

distribusi data ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi yang dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Layanan Kesehatan disekitar 

Resosialisasi 

No 
Ketersediaan Layanan Kesehatan 

disekitar Resosialisasi 
F % 

1 Kurang Tersedia 28 38,4 

2 Lebih Tersedia 45 61,6 

        Jumlah 73 100 
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Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian besar menurut responden 

bahwa layanan kesehatan disekitar resosialisasi tersedia dengan baiik yaitu 

sebanyak 45 orang (61,6%). Hanya sebagian kecil ketersediaan layanan kesehatan 

yang kurang baik menurut responden yaitu sebanyak 28 orang (38,4%). 

4.2.1.9 Distribusi Frekuensi Persepsi Kerentanan terhadap IMS 

Persepsi kerentanan terhadap IMS dalam penelitian ini di kategorikan 

menjadi dua yakni, kurang baik jika skor < median (25) dan lebih baik jika skor ≥ 

median (25). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh distribusi data persepsi 

kerentanan terhadap IMS yang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Persepsi Kerentanan terhadap IMS 

No Persepsi Kerentanan terhadap IMS F % 

1 Kurang Baik 35 47,9 

2 Lebih Baik 38 52,1 

          Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang hasil distribusi frekuensi persepsi 

kerentanan terhadap IMS, didapatkan bahwa responden yang mempunyai persepsi 

kerentanan kurang baik sebanyak 35 orang (47,9%) dan yang mempunyai persepsi 

kerentanan lebih baik sebanyak 38 orang (52,1%).  

4.2.1.10 Distribusi Frekuensi Persepsi Keparahan terhadap IMS 

Persepsi keparahan terhadap IMS dalam penelitian ini di kategorikan 

menjadi dua yakni, kurang baik jika skor < mean (28,9) dan lebih baik jika skor ≥ 

median (28,9). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh distribusi data persepsi 

keparahan terhadap IMS yang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 
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Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Persepsi Keparahan terhadap IMS 

No Persepsi Keparahan terhadap IMS F % 

1 Kurang Baik 32 43,8 

2 Lebih Baik 41 56,2 

            Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang hasil distribusi frekuensi persepsi 

keparahan terhadap IMS, didapatkan bahwa responden yang mempunyai persepsi 

keparahan kurang baik sebanyak 32 orang (43,8%) dan yang mempunyai persepsi 

keparahan lebih baik sebanyak 41 orang (56,2%).  

4.2.1.11 Distribusi Frekuensi Persepsi Manfaat 

Persepsi manfaat melakukan vaginal douching dalam penelitian ini di 

kategorikan menjadi dua yakni, kurang baik jika skor < median (14) dan lebih 

baik jika skor ≥ median (14). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh distribusi 

data persepsi manfaat melakukan vaginal douching yang dapat dilihat pada tabel 

4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Persepsi Manfaat Vaginal Douching 

No Persepsi Manfaat F % 

1 Kurang Baik 36 49,3 

2 Lebih Baik 37 50,7 

          Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.12 tentang hasil distribusi frekuensi persepsi manfaat 

melakukan vaginal douching, didapatkan bahwa responden yang mempunyai 

persepsi manfaat melakukan vaginal douching kurang baik sebanyak 36 orang 

(49,3%) dan yang mempunyai persepsi keparahan lebih baik sebanyak 37 orang 

(50,7%).  



69 

 

 
 

4.2.1.12 Distribusi Frekuensi Persepsi Hambatan 

Persepsi hambatan melakukan vaginal douching dalam penelitian ini di 

kategorikan menjadi dua yakni, kurang baik jika skor < median (22) dan lebih 

baik jika skor ≥ median (22). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh distribusi 

data persepsi hambatan melakukan vaginal douching yang dapat dilihat pada tabel 

4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Persepsi Hambatan Vaginal Douching 

No Persepsi Hambatan F % 

1 Rendah 34 46,6 

2 Tinggi 39 53,4 

          Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.13 tentang hasil distribusi frekuensi persepsi 

hambatan melakukan vaginal douching, didapatkan bahwa responden yang 

mempunyai persepsi hambatan melakukan vaginal douching yang rendah 

sebanyak 36 orang (46,6%) dan yang mempunyai persepsi hambatan lebih tinggi 

sebanyak 39 orang (53,4%).  

4.2.1.13 Distribusi Frekuensi Persepsi Isyarat untuk Bertindak 

Persepsi isyarat untuk bertindak dalam penelitian ini di kategorikan 

menjadi dua yakni, kurang baik jika skor < mean (17,7) dan lebih baik jika skor ≥ 

mean (17,7). Berdasarkan analisis maka diperoleh hasil distribusi pada tabel 4.14 

berikut ini : 
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Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Persepsi Isyarat untuk Bertindak 

No Persepsi Isyarat untuk Bertindak F % 

1 Kurang Baik 34 46,6 

2 Lebih Baik 39 53,4 

          Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.14 tentang hasil distribusi frekuensi persepsi isyarat 

untuk bertindak dalam melakukan vaginal douching yang dilakukan oleh 73 

responden, didapatkan bahwa responden yang mempunyai persepsi isyarat untuk 

bertindak yang kurang baik sebanyak 36 orang (46,6%) dan yang mempunyai 

persepsi isyarat untuk bertindak yang lebih baik sebanyak 39 orang (53,4%).  

4.2.1.14 Distribusi Frekuensi Praktik Vaginal Douching 

Praktik vaginal douching responden dalam penelitian ini di kategorikan 

menjadi dua yakni, lebih berisiko terhadap penularan IMS dan kurang berisiko 

terhadap penularan IMS yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 Kategori Praktik Vaginal Douching Berisiko IMS 

No Lebih Berisiko Kurang Berisiko 

1. Jika vaginal douching dilakukan 

>1 kali seminggu dengan bahan 

yang tidak aman (sabun, odol, 

tawas, shampo, antiseptik)  

Jika vaginal douching dilakukan 

<1 kali seminggu menggunakan 

bahan yang aman (air biasa/air 

hangat)  

2 Jika terjadi luka atau iritasi  Jika tidak terjadi luka atau iritasi  

Hasil penelitian yang dilakukan pada 73 responden, maka diperoleh 

distribusi praktik vaginal douching yang dilakukan oleh responden yang dapat 

dilihat pada tabel 4.16 berikut ini : 
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Tabel 4.16 Distribusi Praktik Vaginal Douching Responden 

No Bentuk Praktik Vaginal Douching Frekuensi 
Presentase 

(%) 

1. Melakukan vaginal douching dengan frekuensi: 

a. Sering 68 93,1 

 b. Cukup Sering 5 6,90 

 c. Jarang  0 0 

 d. Tidak Pernah 0 0 

2. Bahan yang digunakan untuk vaginal douching: 

a. Air biasa/air hangat 

 

61 

 

83,6 

 b. Sabun mandi/cair 12 16,4 

 c. Sabun sirih 40 54,7 

 d. Shampo 2 2,73 

 e. odol 12 16,4 

 f. betadine/antiseptik 24 32,8 

3. Terjadi luka atau infeksi setelah vaginal 

douching 
15 20,6 

Sesuai tabel 4.16 diketahui bahwa seluruh responden melakukan vaginal 

douching, dimana hampir seluruh responden yang melakukan vaginal douching 

dengan frekuensi sering yaitu sebanyak 68 orang (93,1%), dan dengan frekuensi 

cukup sering hanya 5 orang (6,90%), sedangkan untuk kategori jarang dan tidak 

pernah tidak dilakukan oleh responden (0%). Kemudian bahan yang digunakan 

responden untuk melakukan vaginal douching bermacam-macam dan mereka ada 

yang menggunakan lebih dari satu, yaitu responden yang menggunakan air biasa 

atau air hangat sebanyak 61 orang (83,6%), menggunakan sabun mandi atau sabun 

cair sebanyak 12 orang (16,4%), menggunakan sabun sirih sebanyak 40 orang 

(54,7%), menggunakan shampo sebanyak 2 orang (2,73%), menggunakan odol 
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sebanyak 12 orang (16,4%), sedangkan untuk bahan betadin atau sejenis 

antiseptik sebanyak 24 orang (32,8%). Selain itu terdapat beberapa responden 

yang pernah mengalami luka atau iritasi setelah melakukan vaginal douching 

yaitu sebanyak 15 orang (20,6%).  

Sesuai hasil analisis maka diperoleh distribusi frekuensi praktik vaginal 

douching yang berisiko IMS pada tabel 4.17 berikut ini : 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Praktik Vaginal Douching Berisiko IMS 

No Praktik Vaginal Douching Berisiko IMS F % 

1 Lebih Berisiko 44 60,3 

2 Kurang Berisiko 29 39,7 

          Jumlah 73 100 

Berdasarkan tabel 4.17 tetang hasil distribusi frekuensi praktik vaginal 

douching yang berisiko IMS, didapatkan bahwa responden yang lebih berisiko 

IMS sebanyak yaitu 44 orang (60,3%) dan yang kurang berisiko IMS sebanyak 29 

orang (39,7%).  

4.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan unutuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut dibawah ini adalah hasil 

dari analisis bivariat yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan uji Chi-

Square dengan α = 0.05 dan derajat kepercayaan sebesar 95%. Syarat uji Chi 

Square adalah tidak ada sel yang bernilai observed atau bernilai nol dan sel yang 

dinilai expected (E) kurang dari 5 maksimal 20% (1) dari jumlah sel dan semua 

variabel sudah memenuhi syarat uji Chi-Square. 
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4.2.2.1 Hubungan antara Pengetahuan dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara pengetahuan responden dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.18 sebagai berikut :  

Tabel 4.18 Hubungan antara Pengetahuan dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

Pengetahuan  

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value Lebih Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang  26 100 0 0 26 100 

0,001 
Cukup 16 47,1 18 52,9 34 100 

Baik 2 15,4 11 84,6 13 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

pengetahuan dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden dengan 

pengetahuan kurang yaitu 26 responden semuanya lebih berisiko terhadap 

penularan IMS. Kemudian untuk responden yang memiliki pengetahuan cukup 

dari 34 responden, responden yang lebih berisiko terhadap penularan IMS 

sebanyak 16 responden dan yang kurang berisiko terhadap penularan IMS 

sebanyak 18 responden. Sedangkan responden dengan kategori baik yang lebih 

berisiko terhadap penularan IMS sebanyak 2 responden dan yang kurang berisiko 

terhadap penularan IMS sebanyak 11 responden.  

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,001 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang 
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dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 

4.2.2.2 Hubungan antara Sikap dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara sikap responden dengan praktik vaginal douching yang 

berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.19 sebagai berikut :  

Tabel 4.19 Hubungan antara Sikap dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

Sikap  

Praktik Vaginal 

Douching 
Total P-

value 
RP 

95% 

CI 
Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang Baik 41 95,3 2 4,70 43 100 

0,001 9,535 

3,252 

- 

27,95 

Lebih Baik 3 10,0 27 90,0 30 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukan hasil analisis hubungan antara sikap 

dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden dengan sikap kurang baik 

yaitu sebanyak 43 responden, dimana sebanyak 41 responden yang memiliki sikap 

kurang baik lebih berisiko terhadap penularan IMS dan 2 sisanya kurang berisiko 

terhadap penularan IMS. Sedangkan responden yang memiliki sikap lebih baik, 

hanya 3 yang lebih berisiko terhadap penularan IMS dan sebanyak 27 responden 

yang memiliki sikap lebih baik kurang berisiko terhadap penularan IMS.  

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,001 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang 
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dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS dengan nilai Ratio Prevalens (RP)   

9,535 dan nilai 95% Confidence Interval (CI) yaitu 3,252 - 27,95 (tidak melewati 

angka satu) yang berarti bahwa sikap merupakan faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi praktik vaginal douching responden, dan responden yang memiliki 

sikap kurang baik terhadap vaginal douching berisiko 9,535 kali lebih besar 

terhadap penularan IMS. 

4.2.2.3 Hubungan antara Dukungan Teman Sesama WPS dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko menularkan IMS 

Hubungan antara dukungan teman sesama WPS dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.20 sebagai 

berikut :  

Tabel 4.20 Hubungan antara Dukungan Teman Sesama WPS dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Dukungan 

Teman Sesama 

WPS  

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang 

Mendukung 
17 48,6 18 51,4 35 100 

0,085 Lebih 

Mendukung 
27 71,1 11 28,9 38 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

dukungan teman sesama WPS dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS, bahwa responden yang kurang mendapat dukungan dari teman 
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sesama WPS sebanyak 17 responden lebih berisiko menularkan IMS sedangkan 

18 responden yang lainnya kurang berisiko terhadap penularan IMS. Untuk 

responden yang lebih mendapat dukungan yang baik dari teman sesama WPS 

untuk melakukan vaginal douching yaitu sebanyak 38 responden, 27 diantaranya 

lebih berisiko sedangkan 11 sisanya kurang berisiko terhadap penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,085 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan teman sesama 

WPS dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 

4.2.2.4 Hubungan antara Dukungan Mucikari dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara dukungan mucikari dengan praktik vaginal douching 

yang berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.21 sebagai berikut :  

Tabel 4.21 Hubungan antara Dukungan Mucikari dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Dukungan 

Mucikari  

Praktik Vaginal 

Douching 
Total P-

value 
RP 

95% 

CI 
Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang 

Mendukung 
16 44,4 20 55,6 36 100 

0,013 0,587 

0,390 

– 

0,884 

Lebih 

Mendukung 
28 75,7 9 24,3 37 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

dukungan mucikari dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan 
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IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden yang 

kurang mendapat dukungan dari mucikari sebanyak 16 responden lebih berisiko 

sedangkan 28 responden yang lainnya kurang berisiko terhadap penularan IMS. 

Untuk responden yang lebih mendapat dukungan yang baik dari mucikari dalam 

melakukan vaginal douching yaitu sebanyak 37 responden, 28 diantaranya lebih 

berisiko terhadap IMS sedangkan 9 sisanya kurang berisiko terhadap IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,013 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan mucikari dengan praktik 

vaginal douching berisiko menularkan IMS dengan nilai RP 0,587 dan nilai 95% 

Confidence Interval (CI) yaitu 0,390 – 0,884 (tidak melewati angka satu) yang 

berarti bahwa dukungan mucikari merupakan faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi praktik vaginal douching responden, dan responden yang 

mendapat dukungan mucikari berisiko 0,587 kali lebih besar terhadap penularan 

IMS. 

4.2.2.5 Hubungan antara Ketersediaan Layanan Kesehatan disekitar 

Resosialisasi dengan Praktik Vaginal Douching yang Berisiko 

Menularkan IMS 

Hubungan antara ketersediaan layanan kesehatan disekitar Resosialisasi 

dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS dapat dilihat 

dalam tabel 4.22 sebagai berikut :  
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Tabel 4.22 Hubungan antara Ketersediaan Layanan Kesehatan dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Ketersediaan 

Layanan 

Kesehatan 

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value 

Lebih 

Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang Tersedia 14 50,0 14 50,0 28 100 

0,242 Lebih Tersedia 30 66,7 15 33,3 45 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.22 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

ketersediaan layanan kesehatan disekitar resosialisasi dengan praktik vaginal 

douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo 

Semarang, bahwa kurangnya ketersediaan layanan kesehatan di sekitar 

resosialisasi, sebanyak 14 responden lebih mengalami risiko terhadap IMS, dan 14 

lainnya kurang berisiko terhadap IMS. Sedangkan responden yang mendapat 

layanan kesehatan yang lebih baik sebanyak 30 responden lebih berisiko terhadap 

IMS, dan 15 sisanya kurang berisiko terhadap IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,242 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan layanan 

kesehatan disekitar resosialisasi dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS. 

4.2.2.6  Hubungan antara Persepsi Kerentanan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Hubungan antara persepsi kerentanan terhadap IMS dengan praktik 

vaginal douching dapat dilihat dalam tabel 4.23 sebagai berikut :  
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Tabel 4.23 Hubungan antara Persepsi Kerentanan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Persepsi 

Kerentanan 

terhadap 

IMS 

Praktik Vaginal 

Douching 
Total P-

value 
RP 

95% 

CI 
Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang Baik 26 74,3 9 25,7 35 100 

0,035 1,568 

1,064 

– 

2,311 

Lebih Baik 18 47,4 20 52,6 38 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.23 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

persepsi kerentanan terhadap IMS dengan praktik vaginal douching pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden yang memiliki persepsi 

kerentanan terhadap IMS kurang baik yaitu sebanyak 26 responden lebih berisiko 

terhadap IMS dan responden yang memiliki persepsi kerentanan kurang baik 

sebanyak 9 responden kurang berisiko terhadap IMS. Sedangkan responden yang 

memiliki persepsi kerentanan lebih baik sebanyak 18 responden lebih berisiko 

terhadap IMS dan 20 responden lainnya kurang bersiko terhadap penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,035 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara persepsi kerentanan terhadap IMS 

dengan praktik vaginal douching dengan nilai RP 1,568 dan nilai 95% Confidence 

Interval (CI) yaitu 1,064 – 2,311 (tidak melewati angka satu) yang berarti bahwa 

persepsi kerentanan merupakan faktor risiko yang dapat mempengaruhi praktik 

vaginal douching responden, dan responden yang memiliki persepsi kerentanan 

kurang baik berisiko 1,568 kali lebih besar terhadap penularan IMS. 
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4.2.2.7 Hubungan antara Persepsi Keparahan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Hubungan antara persepsi keparahan terhadap IMS dengan praktik vaginal 

douching  dapat dilihat dalam tabel 4.24 sebagai berikut :  

Tabel 4.24 Hubungan antara Persepsi Keparahan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Persepsi 

Keparahan 

terhadap IMS 

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang Baik 18 56,2 14 43,8 32 100 

0,704 Lebih Baik 26 63,4 15 36,6 41 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.24 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

persepsi keparahan terhadap IMS dengan praktik vaginal douching pada WPS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden yang memiliki persepsi 

keparahan terhadap IMS kurang baik yaitu sebanyak 18 responden lebih berisiko 

terhadap IMS dan responden yang memiliki persepsi keparahan kurang baik 

sebanyak 14 responden kurang berisiko terhadap IMS. Sedangkan responden yang 

memiliki persepsi keparahan lebih baik sebanyak 26 responden lebih berisiko dan 

15 responden lainnya kurang bersiko terhadap penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,704 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi keparahan dengan 

praktik vaginal douching berisiko menularkan IMS. 
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4.2.2.8 Hubungan antara Persepsi Manfaat dengan Praktik Vaginal Douching 

yang Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara persepsi manfaat dengan praktik vaginal douching  yang 

berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.25 sebagai berikut :  

Tabel 4.25 Hubungan antara Persepsi Manfaat dengan Praktik Vaginal Douching 

yang Berisiko Menularkan IMS 

Persepsi 

Manfaat 

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value Lebih 

Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Kurang Baik 21 58,3 15 41,7 36 100 

0,924 Lebih Baik 23 62,2 14 37,8 37 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.25 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

persepsi manfaat dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden yang memiliki 

persepsi manfaat kurang baik sebanyak 36 responden, 21 diantaranya lebih 

berisiko terhadap IMS dan 15 lainnya kurang berisiko terhadap IMS. Sedangkan 

responden yang memiliki persepsi manfaat yang lebih baik sebanyak 37 

responden, 23 diantaranya lebih berisiko terhadap penularan IMS dan 14 lainnya 

kurang berisiko terhadap penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,924 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi manfaat dengan 

praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 
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4.2.2.9 Hubungan antara Persepsi Hambatan dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara persepsi hambatan dengan praktik vaginal douching  

berisiko IMS dapat dilihat dalam tabel 4.26 sebagai berikut :  

Tabel 4.26 Hubungan antara Persepsi Hambatan dengan Praktik Vaginal 

Douching Berisiko Menularkan IMS 

Persepsi 

Hambatan 

Praktik Vaginal Douching 

Total 
P-value 

Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N % 

Rendah 24 70,6 10 29,4 34 100 

0,149 Tinggi 20 51,3 19 48,7 39 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.26 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

persepsi hambatan dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan 

IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa responden yang 

memiliki persepsi hambatan rendah sebanyak 34 responden, 24 diantaranya lebih 

berisiko terhadap IMS dan 10 lainnya kurang berisiko terhadap IMS. Sedangkan 

responden yang memiliki persepsi hambatan tinggi sebanyak 39 responden, 20 

diantaranya lebih berisiko terhadap IMS dan 19 lainnya kurang berisiko terhadap 

penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,149 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi hambatan dengan 

praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 



83 

 

 
 

4.2.2.10 Hubungan antara Persepsi Isyarat untuk Bertindak dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan praktik vaginal douching  

yang berisiko menularkan IMS dapat dilihat dalam tabel 4.27 sebagai berikut :  

Tabel 4.27 Hubungan antara Isyarat untuk Bertindak dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Isyarat untuk 

Bertindak 

Praktik Vaginal Douching 

Total P-value Lebih 

Berisiko  

Kurang 

Berisiko 

N % N % N %  

Kurang Baik 17 50,0 17 50,0 34 100 

0,151 Lebih baik 27 69,2 12 30,8 39 100 

Jumlah 44 60,3 29 39,7 73 100 

Berdasarkan Tabel 4.27 menunjukan hasil analisis hubungan antara 

persepsi isyarat untuk bertindak dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang, bahwa 

responden yang memiliki persepsi isyarat untuk  bertindak kurang baik sebanyak 

34 responden, sebagian responden sebanyak 17 lebih berisiko terhadap IMS dan 

17 lainnya kurang berisiko terhadap penularan IMS. Sedangkan responden yang 

memiliki persepsi isyarat untuk bertindak lebih baik sebanyak 39 responden, 27 

diantaranya lebih berisiko terhadap IMS dan 12 lainnya kurang berisiko terhadap 

penularan IMS. 

Hasil analisis menggunakan uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh p value = 0,151 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara isyarat untuk bertindak 

dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS. 
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Tabel 4.28 Ringkasan Hasil Analisis Statistik Hubungan Variabel Bebas dan 

Variabel Terikat 

No Variabel Bebas P value Keterangan 

1. Pengetahuan terhadap vaginal douching 

berisiko IMS 
0,001 Ada hubungan 

2. Sikap terhadap vaginal douching berisiko IMS 0,001 Ada hubungan 

3. Dukungan Teman Sesama WPS terhadap 

vaginal douching 
0,085 Tidak ada hubungan 

4. Dukungan Mucikari terhadap vaginal 

douching 
0,013 Ada hubungan 

5. Ketersediaan Layanan Kesehatan terhadap 

vaginal douching berisiko IMS 
0,242 Tidak ada hubungan 

6. Persepsi Kerentanan terhadap IMS 0,035 Ada hubungan 

7. Persepsi Keparahan terhadap IMS 0,704 Tidak ada hubungan 

8. Persepsi Manfaat terhadap vaginal douching 

berisiko IMS 
0,924 Tidak ada hubungan 

9. Persepsi hambatan terhadap vaginal douching  0,149 Tidak ada hubungan 

10. Persepsi Isyarat untuk Bertindak terhadap 

vaginal douching  
0,151 Tidak ada hubungan 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Praktik Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Vaginal douching adalah kegiatan mencuci atau membersihkan vagina 

dengan memasukkan air atau bahan cairan lain seperti larutan produk komersil, 

campuran air dan cuka, air saja, dan bahan-bahan lainnya yang dimasukkan ke 

dalam vagina (Ekpenyong dkk, 2014 Sunay dkk, 2011). Praktik vaginal douching 

sering dilakukan oleh masyarakat umum khususnya wanita yang cenderung 

memiliki aktivitas seksual yang tinggi sebagai bagian dari personal hygiene 

perempuan (Mandal dkk, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang 

melakukan douching secara rutin cenderung mengalami masalah yang lebih 

banyak dibanding perempuan yang jarang melakukan douching. Masalah-masalah 

tersebut diantaranya iritasi vagina, infeksi (bakterial vaginosis atau BV), dan 

penyakit infeksi menular seksual (IMS) (Qomariyah, 2007). 

 Pada penelitian ini yang termasuk kedalam kategori lebih berisiko 

terhadap IMS adalah melakukan vaginal douching yang dilakukan lebih dari 1 

kali dalam seminggu dengan bahan yang tidak aman, diantaranya seperti sabun 

mandi atau cair, sabun sirih komersil, odol, tawas, shampo, dan antisepsik lainnya. 

Sesuai dengan Ekpenyong dkk (2014) dan Sunay dkk (2011) menunjukkan bahwa 

douching yang dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu memiliki risiko 86% 

lebih tinggi terkena kanker servik, 1,8 kali lebih tinggi risiko terkena bacterial
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vaginosis, 73% meningkatkan risiko penyakit radang panggul dan 76% terkena 

kehamilan ektopik dibanding dengan wanita yang tidak melakukan vaginal 

douching. 

 Selain itu responden yang lebih berisiko terhadap IMS adalah apabila 

terjadi luka atau iritasi pada vagina akibat vaginal douching. Berdasarkan hasil 

penelitian sebanyak 20,6% responden pernah mengalami luka dan iritasi setelah 

melakukan vaginal douching. Sebagian besar responden memiliki cara yang 

hampir serupa untuk melakukan kegiatan ini, dengan cara memasukkan cairan 

kedalam vagina setelah itu mereka mengorek sampai menggosok dengan 

manggunakan jari sebelah kiri sampai kedalam vagina hingga bersih, setelah itu 

mereka membilas dengan air hangat. Hal ini terus mereka lakukan untuk menjaga 

kesehatan organ intim mereka. Padahal praktik tersebut jika terus dilakukan akan 

menyebabkan risiko luka akibat mengorek dan menggosok vagina yang terlalu 

dalam, yang artinya hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya IMS. Sesuai 

dengan Gama (2008) bahwa kebiasaan douching dengan cara memasukkan jari 

kedalam vagina dapat menyebabkan iritasi vagina dan merubah keseimbangan 

kimiawi dan flora vagina, yang akhirnya dapat terjadi perlukaan kulit vagina 

sehingga lebih rentan terhadap IMS salah satunya adalah kandiloma akuminata.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari 73 responden, sebanyak 44 

responden lebih berisiko terhadap IMS dan 29 lainnya kurang berisiko terhadap 

IMS. Hal ini menunjukkan setengah lebih atau 60,3% responden lebih berisiko 

terhadap IMS, yang berarti besar risiko IMS dikalangan WPS akan terus 

meningkat jika praktik vaginal douching terus mereka lakukan. Hal tersebut 
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terlihat berdasarkan distribusi hasil jawaban responden, dimana dari 73 jumlah 

responden semuanya melakukan vaginal douching dengan frekuensi sering 

sebanyak 68 responden dan dengan frekuensi cukup sering sebanyak 5 responden. 

Kategori sering jika dilakukan setiap hari saat mandi, buang air kecil maupun 

buang air besar, dan selalu melakukan sebelum maupun sesudah berhubungan 

seksual. Sedangkan untuk kategori cukup sering, jika dilakukan kurang dari 1 

minggu sekali dan dilakukan jika hanya saat menstruasi untuk membuang sisa 

darah usai menstruasi.  

Selain itu bahan yang digunakan oleh responden bermacam-macam, dan 

beberapa responden menggunakan lebih dari satu bahan. Bahan yang biasa 

digunakan responden adalah air biasa atau air hangat sebanyak 83,6%, sabun 

mandi atau sabun cair sebanyak 16,4%, sabun sirih sebanyak 54,7%, shampoo 

sebanyak 2,73%, odol sebanyak 16,4%, dan betadin atau sejenis antiseptik 

sebanyak 32,8%. Padahal berbagai bahan tersebut jika digunakan terus menerus 

akan meningkatkan risiko IMS pada WPS. Sesuai dengan penelitian Hendarin 

(2009) bahwa bilas vagina akan meningkatkan 2,6 kali lebih tinggi terjadinya IMS 

bila menggunakan air dan sabun, atau dengan sabun sirih atau produk komersil. 

Begitu pula sesuai dengan Livoti (2004) bahwa bahan douching yang berasal dari 

antiseptik akan membunuh bakteri normal yang sehat yang mencegah bakteri 

patogen masuk dalam vagina. Obat pembersih vagina yang terbuat dari cuka 

adalah penyegar dan mengeringkan sekret alami, membuat vagina mudah terluka 

saat berhubungan seksual atau saat diperiksa. Obat pembersih vagina juga akan 

mengganggu pH di dalam vagina, menyuburkan penduduk alami tertentu sehingga 
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tumbuh di luar proporsi normalnya dan menimbulkan gejala klinis. Menurut 

Priyatna (2009) bahwa sesungguhnya ada baiknya jika wanita tidak perlu 

melakukan douching untuk membersihkan vaginanya, kecuali atas petunjuk 

dokter atau lebih baik hanya menggunakan air biasa untuk membersihkan 

vaginanya. 

5.1.2 Hubungan antara Pengetahuan dengan Praktik Vaginal Douching 

yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan praktik vaginal douching 

berisiko IMS, dengan p value = 0,001 ( p<0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan responden yang memiliki pengetahuan kurang memiliki proporsi 

paling tinggi dan cenderung lebih berisiko terhadap IMS, dibandingkan dengan 

responden yang memiliki pengetahuan cukup dan baik. Hal ini disebabkan karena 

pengetahuan responden tentang merawat organ reproduksinya yang salah atau 

masih rendah.  

Pengetahuan responden yang cenderung kurang dibuktikan melalui 

jawaban responden yang salah mengenai kesehatan reproduksi. Sebagian besar 

responden tidak mengetahui cara merawat organ reproduksi yang benar dan 

pengetahuan yang salah tentang IMS. Sebanyak 64,3% responden masih 

menjawab salah menyebutkan tentang organ kelaminnya. Sebanyak 68,5% 

responden masih salah mengenai cara penularan IMS, menurut responden bahwa 

IMS tidak dapat menular jika hanya melalui handuk dan pakaian, padahal menurut 
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Manan (2011) bahwa untuk mencegah penularan IMS adalah dengan menghindari 

penggunaan handuk atau pakaian orang lain. Pengetahuan responden mengenai 

cara membersihkan organ intim yang benarpun masih banyak yang salah, 

sebanyak 57,5% responden menyatakan bahwa membersihkan organ intin yang 

benar adalah dari belakang ke depan. Serta menurut responden salah satu cara 

pencegahan IMS yang tinggi dikalangan WPS dapat dicegah dengan melakukan 

vaginal douching. Hal tersebut dibuktikan melalui jawaban responden sebanyak 

50,7% menyatakan bahwa vaginal douching adalah untuk mencegah IMS. 

Praktik vaginal douching rutin dilakukan menggunakan berbagai bahan 

yang sebagian besar adalah berasal dari antiseptik. Responden tidak mengetahui 

tentang risiko vaginal douching yang mereka lakukan terus menerus diperparah 

dengan penggunaan bahan yang tidak aman, sehingga mereka terus melakukan 

praktik tersebut tanpa mengetahui risiko IMS yang ditimbulkannya. Kemungkinan 

hal ini terjadi karena promosi kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

tentang vaginal douching kurang maksimal, atau promosi kesehatan yang telah 

diberikan oleh petugas kesehatan kurang dimaksimalkan oleh WPS. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Lawrence Green yang menyatakan 

bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi yang memudahkan 

seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan atau praktik (Priyoto, 2014:5). 

Perilaku yang di dasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku 

yang tidak di dasari oleh pengetahuan. Seseorang dengan pengetahuan tinggi 

diharapkan dapat menerapkan perilaku positif terhadap obyek yang diketahuinya 

(Notoatmojo, 2010). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua 
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aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan 

menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang 

diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. 

Responden yang memiliki pengetahuan baik dan cukup akan lebih menjaga 

kesehatan reproduksinya dan menjaga agar terhindar dari IMS. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Ekpenyong (2014) dengan judul vaginal douching behavior among young adult 

women and the perceived adverse health effects yang menyatakan bahwa 

kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan berhubungan dengan praktik 

vaginal douching dengan p value = 0,001 (p <0,05). 

5.1.3 Hubungan antara Sikap dengan Praktik Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan praktik vaginal douching berisiko 

IMS, dengan p value = 0,001 ( p<0,05). Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki sikap kurang baik cenderung lebih berisiko terhadap 

IMS. Sejalan dengan proporsinya responden yang memiliki sikap kurang baik 

jauh lebih banyak terkena risiko IMS dibanding dengan responden yang lebih baik 

sikapnya, dimana cenderung kurang berisiko terhadap IMS.  

Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban dari 73 responden 

sebanyak 83,6% menyatakan bahwa praktik vaginal douching adalah suatu hal 

yang wajar dilakukan untuk menjaga organ reproduksinya. Sebanyak 52,1% 
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responden tidak takut terkena IMS karena melakukan vaginal douching, dan 

sebanyak 67,1% responden melakukannya agar memiiki sikap percaya diri dalam 

memuaskan pelanggan. Sikap responden tersebut yang memungkinkan WPS rutin 

dan terus melakukan vaginal douching. Padahal menurut Mandal dkk (2014) 

Douching dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang lebih banyak 

dibanding perempuan yang jarang melakukan douching diantaranya adalah IMS. 

Sesuai dengan Livoti (2004) Praktik douching akan berisiko mengganggu 

lingkungan alami vagina, mengganggu pH di dalam vagina, menyuburkan 

penduduk alami tertentu sehingga tumbuh di luar proporsi normalnya dan 

menimbulkan gejala klinis. 

Pada penelitian ini sikap responden sejalan dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Sebagian besar responden yang memiliki pengetahuan kurang akan 

berpengaruh pula terhadap sikapnya. Sesuai dengan Priyoto (2014) bahwa sikap 

kesehatan sejalan dengan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya. Sikap yang 

salah disebabkan oleh pengetahuan responden yang rendah. Responden 

menyatakan bahwa vaginal douching adalah suatu hal yang wajar dilakukan untuk 

menjaga organ reproduksinya untuk mencegah IMS. Melihat tingginya risiko 

pekerjaan menjadi WPS yang sering melakukan hubungan seksual dengan banyak 

pelanggan, menurut responden hal ini wajar dilakukan oleh WPS untuk 

membersihkan vaginanya. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa 

sikap yang kurang baik terhadap vaginal douching akan lebih berisiko pula 

terhadap IMS. 
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5.1.4 Hubungan antara Dukungan Teman Sesama WPS dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan teman sesama WPS dengan praktik 

vaginal douching berisiko IMS, dengan p value = 0,085 ( p > 0,05). Hasil tabulasi 

silang menunjukkan bahwa responden yang mendapat dukungan lebih dari 

temannya akan lebih berisiko terhadap IMS. Namun tidak sedikit responden yang 

kurang mendapat dukungan dari temannya tetap berisiko terhadap IMS karena 

praktik vaginal douching yang sering dilakukan. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Mckee dkk (2009) yang menyatakan bahwa teman sebaya 

berhubungan dengan praktik vaginal douching. 

Dilihat dari hasil jawaban responden hal ini terjadi akibat keyakinan pada 

responden sendiri yang menyatakan bahwa melakukan vaginal douching adalah 

suatu kewajaran untuk menjaga kesehatan organ reproduksinya, dan hal ini 

mereka dapatkan berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa pengaruh dari 

temannya. Sesuai dengan jawaban responden sebanyak 57,3% responden tidak 

setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka melakukan vaginal 

douching karena disarankan oleh temannya, dan sebanyak 48,2% responden tidak 

setuju bahwa mereka melakukan vaginal douching karena ikut-ikutan temannya. 

Walaupun demikian responden yang mendapat dukungan informasi dan saran dari 

temannya untuk melakukan vaginal douching cukup tinggi yaitu sebesar 73,9%, 

namun hal tersebut tidak mempengaruhi responden dalam mengambil tindakan 
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melakukan vaginal douching. Sebagian besar responden menyatakan bahwa 

mereka melakukan vaginal douching karena kepercayaan dan keyakinannya 

sendiri tanpa pengaruh dari temannya. Hal ini justru selaras dengan teori Health 

Belief Model (HBM) yang menyatakan praktik individu ditentukan oleh persepsi 

dan keyakinan individu itu sendiri tanpa memandang apakah persepsi dan 

keyakinannya tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan realitas (Priyoto, 

2014:136). Dalam penelitian ini sebagian responden menyatakan melakukan 

vaginal douching adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga dukungan dari 

teman yang kurang baik itu tinggi ataupun rendah tidak akan berpengaruh 

terhadap praktik vaginal douching  yang dilakukannya.  

5.1.5 Hubungan antara Dukungan Mucikari dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa ada hubungan antara dukungan mucikari dengan praktik vaginal douching 

berisiko IMS, dengan p value = 0,013 (p < 0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa responden yang mendapat dukungan lebih dari mucikari 

akan lebih berisiko terhadap penularan IMS. Namun tidak sedikit responden yang 

kurang mendapat dukungan dari mucikari juga berisiko terhadap penularan IMS. 

Menurut hasil analisis hal ini terjadi karena peran mucikari di Resosialisasi 

cukup berpengaruh tentang pengambilan keputusan WPS dalam bertindak. Sesuai 

dengan Budiono (2011) bahwa pendampingan terhadap WPS oleh mucikari di R 

Resosialisasi akan dapat membangkitkan kesadaran dan semangat untuk merubah 
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praktik mereka dalam meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan mereka 

(WPS dan pelanggannya). 

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner 

sebesar 65,8% mucikari memberikan dukungan yang tinggi terhadap informasi 

vaginal douching dan 56,2% mucikari pernah menawarkan suatu produk larutan 

vagina komersil kepada anak asuhnya. Sesuai dengan data yang digali oleh 

peneliti responden menyatakan bahwa keberadaan mucikari cukup penting terkait 

keberadaan responden yang merupakan anak asuh, dimana WPS harus mematuhi 

aturan yang diberikan oleh mucikari, jika tidak dipenuhi beberapa mucikari tidak 

segan-segan meminta denda kepada WPS. Maka dari itu WPS cenderung 

mematuhi aturan ataupun saran yang diberikan mucikari. Responden menyatakan 

bahwa di beberapa kesempatan mucikari memberikan saran ataupun anjuran 

kepada WPS untuk selalu menjaga organ reproduksinya, selain itu mucikaripun 

tidak jarang menawarkan beberapa produk komersil yang ditawarkan kepada anak 

asuhnya, sehingga tidak jarang para WPS sebagian besar menggunakan produk 

komersil untuk mencuci vaginanya yang berakhir pada risiko IMS dikalangan 

WPS. Penelitian ini selaras dengan Green (1980) yang menyatakan bahwa 

dukungan petugas atau orang penting memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

praktik seseorang yang berpengaruh terhadap rasa percaya diri seseorang.  

5.1.6 Hubungan antara Ketersediaan Layanan Kesehatan di Resosialisasi 

dengan Praktik Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 
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bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan layanan kesehatan di Resosialisasi 

dengan praktik vaginal douching berisiko IMS, dengan p value = 0,242  (p > 

0,05). Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa ketersediaan layanan kesehatan 

yang lebih tersedia, responden cenderung lebih berisiko terhadap penularan IMS 

dibandingkan dengan responden yang kurang mendapatkan layanan kesehatan. 

Menurut hasil analisis hal ini terjadi akibat pengetahuan dan keyakinan 

yang sudah melekat pada diri responden yang menyatakan bahwa melakukan 

vaginal douching adalah suatu kewajaran untuk menjaga kesehatan organ 

reproduksinya, seperti yang telah diutarakan responden melalui jawaban kuesioner 

pada variabel sikap bahwa sebanyak 83,6% menyatakan praktik vaginal douching 

adalah suatu hal yang wajar dilakukan untuk menjaga organ reproduksi.  

Data hasil jawaban responden menunjukkan bahwa layanan kesehatan 

disekitar resosialisasi sudah cukup tersedia dengan baik, dimana sebanyak  61,7% 

responden menyatakan bahwa layanan kesehatan yang tersedia di Resosialisasi 

Argorejo sudah cukup baik. Pada setiap minggunya para WPS yang bekerja di 

Resosialisasi Argorejo wajib untuk mengikuti pembinaan. Pembinaan tersebut 

tidak jarang berisikan tentang promosi kesehatan untuk para WPS. Selain itu 

pengecekan rutin IMS maupun VCT selalu disediakan oleh pihak Resosialisasi. 

Namun berdasarkan hasil statistik ketersediaan layanan kesehatan  tidak 

berhubungan terhadap praktik vaginal douching WPS yang berisiko IMS. 

Berdasarkan analisis, hal ini terjadi akibat banyaknya WPS yang memiliki 

pengetahuan yang rendah dan keyakinan responden yang salah sehingga 
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responden tetap melakukan praktik demikian walaupun promosi kesehatan selalu 

mereka terima di setiap minggunya. 

Hal ini justru selaras dengan teori Health Belief Model (HBM) yang 

menyatakan praktik individu ditentukan oleh persepsi dan keyakinan individu itu 

sendiri tanpa memandang apakah persepsi dan keyakinannya tersebut sesuai atau 

tidak sesuai dengan realitas (Priyoto, 2014:136). Dalam penelitian ini sebagian 

responden menyatakan melakukan vaginal douching adalah untuk menjaga 

kesehatan sehingga layanan kesehatan yang sudah cukup tersedia tetap kurang 

berpengaruh terhadap praktik vaginal douching yang dilakukannya.  

5.1.7 Hubungan antara Persepsi Kerentanan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa ada hubungan antara persepsi kerentanan terhadap IMS dengan praktik 

vaginal douching, dengan p value = 0,035  (p < 0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi kerentanan terhadap IMS 

kurang baik cenderung lebih berisiko terhadap IMS dibandingkan dengan 

responden yang memiliki persepsi kerentanan yang lebih baik.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa sebanyak 78,1% 

responden menyatakan takut dan rentan terhadap IMS karena pekerjaan mereka 

yang sebagai WPS, maka dari itu mereka mencegahnya dengan melakukan 

vaginal douching. Dan sebanyak 64,3% responden menyatakan bahwa mereka 

merasa bebas dari IMS jika mereka rutin melakukan vaginal douching setelah 
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berhubungan seksual. Padahal praktik tersebut merupakan praktik yang kurang 

tepat untuk mencegah IMS, justru praktik vaginal douching lebih cenderung 

meningkatkan risiko IMS. Sesuai dengan Mandal dkk (2014) Douching dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang lebih banyak dibanding 

perempuan yang jarang melakukan douching diantaranya adalah IMS. Praktik 

tersebut jika terus dilakukan akan menyebabkan risiko luka akibat mengorek dan 

menggosok vagina yang terlalu dalam, yang artinya hal ini dapat meningkatkan 

risiko terjadinya IMS. Sesuai dengan Gama (2008) bahwa kebiasaan douching 

dengan cara memasukkan jari kedalam vagina dapat menyebabkan iritasi vagina 

dan merubah keseimbangan kimiawi dan flora vagina, yang akhirnya dapat terjadi 

perlukaan kulit vagina sehingga lebih rentan terhadap IMS salah satunya adalah 

kandiloma akuminata. 

Ketakutan responden terhadap ancaman terkena IMS cukup besar, namun 

usaha pencegahan yang dilakukan kuranglah tepat, justru praktik vaginal 

douching semakin menimbulkan risiko IMS yang ditakutkan oleh responden. Hal 

inilah yang menyebabkan risiko IMS yang lebih besar pada responden yang 

memiliki persepsi kurang baik. Berdasarkan analisis hal ini disebabkan karena 

ancaman yang dirasakan terhadap risiko yang akan muncul. Hal ini mengacu 

sejauh mana seseorang berpikir penyakit atau kesakitan betul-betul merupakan 

ancaman terhadap dirinya. Asumsinya adalah bahwa bila ancaman yang dirasakan 

tersebut meningkat maka praktik pencegahan juga akan meningkat. Praktik 

tentang ancaman yang dirasakan ini berdasarkan pada ketidak-kebalan yang 

dirasakan yang merupakan kemungkinan bahwa orang-orang dapat 
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mengembangkan masalah kesehatan menurut kondisi mereka (Priyoto, 2014). Hal 

tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya persepsi tentang kerentanan 

terhadap IMS baik, maka dapat menimbulkan praktik yang baik dalam 

pencegahan IMS, dengan kata lain responden dengan persepsi kerentanan lebih 

baik akan lebih berhati-hati dalam tindakan menjaga kesehatan reproduksinya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Health Belief Model (HBM) yang 

menyatakan risiko pribadi atau kerentanan adalah salah satu persepsi yang lebih 

kuat dalam mendorong orang untuk mengadopsi praktik sehat. Semakin besar 

risiko yang dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam praktik untuk 

mengurangi risiko. Akan tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan Hendarin (2009) 

dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek bilas vulo-vaginal 

pada pekerja seks komersial di lokalisasi Peleman Kabupaten Tegal yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi kerentanan terkena 

IMS dengan praktek bilas vulvo-vaginal yang dilakukan PSK dengan p value = 

0,104. Kemungkinan hal tersebut terjadi menurut Notoatmodjo (2012) adalah 

meskipun kesadaran masyarakat sudah tinggi tentang kesehatan, namun praktik 

tentang kesehatan atau praktik hidup sehat masyarakat masih rendah. 

5.1.8 Hubungan antara Persepsi Keparahan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan antara persepsi keparahan terhadap IMS dengan 

praktik vaginal douching, dengan p value = 0,704  (p > 0,05). Hasil tabulasi silang 
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menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi keparahan terhadap IMS 

yang lebih baik cenderung tetap berisiko terhadap IMS sebesar 35,6%. Sedangkan 

responden yang memiliki persepsi keparahan terhadap IMS kurang baik berisiko 

lebih kecil dibanding responden yang memiliki persepsi keparahan yang lebih 

baik yaitu sebesar 24,7%. Hal ini bertolak belakang dengan teori Health Belief 

Model (HBM) yang menyatakan bahwa dengan persepsi keparahan seseorang 

akan mendapat kesulitan akibat penyakit dan akan membuat atau berefek pada 

hidupnya secara umum, dan akan berupaya untuk mengurangi risiko suatu 

penyakit tersebut. 

Berdasarkan analisis hal ini terjadi karena pengetahuan dan keyakinan 

responden yang salah mengenai menjaga organ reproduksinya melalui praktik 

vaginal douching. Responden menuturkan akan ketakutannya yang cukup serius 

jika terkena suatu IMS. Responden mengaku takut mendapatkan kesulitan 

menjalani hidup jika terkena IMS sebanyak 87,6%, sebanyak 67,1% responden 

mengaku takut meninggal jika menderita IMS, dan 64,3% responden khawatir jika 

kehilangan pekerjaan akibat menderita IMS. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi mereka tentang IMS sudah cukup baik karena 

umumnya mereka sering memperoleh informasi mengenai IMS yang berasal dari 

pembinaan rutin di Resosialisasi. Akan tetapi ketakutan dan kekhawatiran 

responden yang besar terhadap IMS ini tidak sejalan dengan tindakan pencegahan 

yang tepat. yaitu mereka rutin melakukan vaginal douching. Padahal menurut 

Ctrell dkk (2010), Isnaeni (2014), Aprilianingrum (2006), Gama (2008) Douching 

dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang lebih banyak dibanding 
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perempuan yang jarang melakukan douching yaitu risiko terkena IMS yang lebih 

besar yaitu diantaranya risiko kanker servik, gonore, kandiloma akuminata sampai 

penyakit radang panggul dan berbagai penyakit lainnya. 

Persepsi yang salah demikian yang menyebabkan risiko IMS dikalangan 

WPS semakin meningkat akibat praktik menjaga organ reproduksinya yang salah. 

Penelitian ini sejalan dengan Hendarin (2009) yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara persepsi keparahan terkena IMS dengan praktek bilas 

vulvo-vaginal dengan p value = 0,936. 

5.1.9 Hubungan antara Persepsi Manfaat terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan antara persepsi manfaat dengan praktik vaginal 

douching berisiko IMS, dengan p value = 0,924  (p > 0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi manfaat kurang baik 

sebesar 28,8% lebih berisiko terhadap IMS, sedangkan responden yang memiliki 

persepsi manfaat lebih baik sebesar 31,5% tetap lebih berisiko terhadap IMS. Hal 

ini bertolak belakang dengan teori Health Belief Model (HBM) yang menyatakan 

bahwa individu akan mempertimbangkan apakah alternatif tersebut (pengobatan) 

memang bermanfaat, yaitu dapat mengurangi ancaman penyakit, dimana dalam 

hal ini seharusnya responden dengan persepsi manfaat lebih baik seharusnya akan 

lebih kurang berisiko terhadap IMS. 
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Hasil antara responden yang memiliki persepsi manfaat kurang baik 

dengan yang lebih baik adalah hampir seimbang yaitu sebesar 49,3% dan 50,7%. 

Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian responden sudah memiliki persepsi 

manfaat yang cukup baik mengenai praktik vaginal douching. Namun tidak 

sedikit responden yang masih memiliki persepsi manfaat yang kurang baik 

terhadap vaginal douching. Hal ini terjadi akibat keyakinan responden yang salah 

mengenai vaginal douching. Hampir seluruh responden sebanyak 86,3% 

menyatakan beralasan melakukan vaginal douching yaitu untuk menjaga 

kesehatan, 68,4% dapat membuat vagina wangi dan kesat sehingga pelanggan 

menjadi puas, 73,9% untuk mencegah IMS, 86,3% membuat percaya diri dan 

meningkatkan jumlah pelanggan. Namun responden menyatakan 

ketidaksetujuannya bahwa vaginal douching adalah untuk mencegah kehamilan 

yaitu sebesar 78,1%, karena responden menyatakan bahwa yang dapat mencegah 

agar tidak hamil adalah dengan menggunakan kondom. 

Hasil uji statistik didapatkan proporsi responden yang memiliki persepsi 

manfaat lebih baik tetap cenderung lebih berisiko terhadap IMS, hal ini terjadi 

karena responden tetap saja rutin melakukan praktik vaginal douching. Mengenai 

persepsi manfaat responden tentang vaginal douching untuk mencegah kehamilan 

sudah tepat, karena responden meyakini bahwa yang dapat mencegah kehamilan 

adalah dengan menggunakan kondom. Persepsi responden yang sebagian besar 

sudah baik ini tidak sejalan dengan tindakan yang diambilnya. Sesuai dengan 

priyoto (2014) bahwa bagaimanapun sebuah tindakan dapat saja tidak diambil 

oleh seseorang meskipun individu tersebut percaya terhadap keuntungan 



102 
 

 
 

mengambil tindakan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendarin 

(2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi manfaat 

dengan praktek bilas vulvo-vaginal pada Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi 

Peleman Tegal dengan p value = 0,871 (p>0,05). 

5.1.10 Hubungan antara Persepsi Hambatan terhadap IMS dengan Praktik 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan antara persepsi hambatan dengan praktik vaginal 

douching berisiko IMS, dengan p value = 0,149  (p > 0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi hambatan rendah 

cenderung lebih berisiko terhadap IMS dibanding dengan responden yang 

memiliki persepsi hambatan tinggi. Walaupun proporsi antara responden yang 

memiliki hambatan rendah dengan responden yang memiliki hambatan tinggi 

hampir seimbang, namun proporsi responden dengan hambatan rendah lebih 

berisiko terhadap IMS.  

Berdasarkan analisis dengan melihat hasil proporsi antara responden yang 

memiliki persepsi hambatan rendah dan responden yang memiliki persepsi 

hambatan tinggi hampir seimbang yaitu sebesar 46,6% dan 53,4%, hal ini terjadi 

karena keyakinan diri responden yang tinggi akan tindakannya. Menurut 

responden bahwa hambatan yang dihadapi bermacam-macam diantaranya 20,5% 

merasa merepotkan, 16,5% karena malas melakukannya karena mengeluarkan 

biaya, 23,3% takut jika menyebabkan vagina terluka dan iritasi dan 53,8% dengan 
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melakukan vaginal douching tidak menjamin bebas dari kehamilan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan responden bahwa seberapapun hambatan yang dihadapi, 

entah tinggi ataupun rendah tidak akan mempengaruhi praktik responden dalam 

melakukan vaginal douching yang tetap tinggi. Praktik vaginal douching yang 

tinggi dikalangan WPS berakibat pula pada tingginya risiko IMS. Responden 

menyatakan seberapapun hambatan yang dihadapi, demi kepentingan kesehatan 

mereka akan terus melakukan praktik demikian.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan Priyoto (2014) yang menyatakan bahwa 

persepsi hambatan merupakan persepsi terhadap aspek negatif yang menghalangi 

individu untuk melakukan tindakan kesehatan, misalnya biaya mahal, bahaya, 

pengalaman tidak menyenangkan, rasa sakit. Akan tetapi penelitian ini sejalan 

dengan Hendarin (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

persepsi hambatan dengan praktek bilas vulvo-vaginal pada Pekerja Seks 

Komersial di Lokalisasi Peleman Tegal dengan p value = 0,869  (p>0,05). 

5.1.11 Hubungan antara Isyarat untuk Bertindak dengan Praktik Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square, pada 

penelitian yang dilakukan pada WPS di Resosialisasi Argorejo didapatkan hasil 

bahwa tidak ada hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan praktik vaginal 

douching berisiko IMS, dengan p value = 0,151  (p > 0,05). Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi isyarat untuk bertindak 

kurang baik sebesar 23,3% lebih berisiko terhadap IMS, sebaliknya responden 
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yang memiliki persepsi isyarat untuk bertindak lebih baik sebesar 37,0% 

cenderung lebih berisiko terhadap IMS.  

Menurut teori Health Belief Model bahwa dalam melakukan tindakan 

kesehatan terdapat faktor pencetus untuk memutuskan, menerima atau menolak 

alternatif tindakan tersebut. Isyarat ini dapat bersifat internal maupun eksternal. 

Isyarat internal yaitu berasal dari dalam diri individu. Sedangkan isyarat eksternal 

yaitu berasal dari interaksi intersosial, misalnya media massa, pesan, nasihat, 

anjuran atau konsultasi dengan petugas kesehatan (Rustiana, 2012). Berdasarkan 

analisis dengan melihat hasil proporsi antara responden yang memiliki persepsi 

isyarat untuk bertindak kurang baik dan responden yang memiliki persepsi isyarat 

untuk bertindak lebih baik hampir seimbang yaitu sebesar 46,6% dan 53,4%, hal 

ini terjadi karena keyakinan diri responden yang tinggi akan tindakannya. 

Berdasarkan analisis seberapapun faktor pencetus yang diterima, entah baik 

ataupun kurang baik tidak akan mempengaruhi praktik responden dalam 

melakukan vaginal douching yang tetap tinggi. Praktik vaginal douching yang 

tinggi dikalangan WPS berakibat pula pada tingginya risiko IMS.  

Dalam penelitian ini responden sebagian besar memiliki persepsi isyarat 

untuk bertindak yang tinggi dan sebesar 37,0% cenderung berisiko terhadap IMS, 

hal ini disebabkan keyakinan responden yang salah mengenai praktik vaginal 

douching. Responden terlanjur percaya bahwa praktik yang rutin mereka lakukan 

adalah tepat berdasarkan pengalaman yang sudah rutin mereka lakukan selama 

sekian lama. Responden menyatakan bahwa faktor pencetus yang mendorong 

mereka paling besar adalah berasal dari televisi sebanyak 49,4% dan berdasarkan 
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pengalamannya sendiri sebanyak 78,1%. Hampir seluruh responden melakukan 

vaginal douching berdasarkan pengalamannya, responden menyatakan nyaman, 

kesat, bersih, dan dapat mengobati IMS setelah melakukan vaginal douching 

sehingga mereka rutin melakukan praktik demikian yang berakibat pula pada 

tingginya risiko IMS. 

Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Hendarin 

(2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pencetus tindakan berupa iklan dengan praktek bilas vulvo-vaginal dengan p value 

= 0,007 (p < 0,05). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pencetus 

tindakan eksternal sangat mempengaruhi responden melakukan praktek bilas 

vulvo-vaginal yang diantaranya berasal dari televisi, teman dekat, majalah/koran, 

radio dan brosur. Namun faktor pencetus internal yang berupa gejala yang 

dirasakan dengan praktek bilas vulvo-vaginal tidak menunjukkan hubungan yang 

signifikan dengan praktek bilas vulvo-vaginal dengan p value = 0,087. 

5.2 Hambatan Dan Kelemahan Penelitian 

5.2.1 Hambatan 

1) Pada saat pengambilan data responden cukup sulit ditemui, karena 

responden memiliki kesibukan masing-masing mengingat pekerjaannya 

yaitu sebagai WPS, ditambah suasana Resosialisasi yang cukup tidak biasa 

bagi peneliti. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut peneliti 

mengikuti kegiatan WPS saat pembinaan dan saat pengecekan kesehatan 

yang dilakukan setiap minggunya di gedung Resosialisasi Argorejo, 

sehingga pengambilan data dapat dilakukan dengan baik. 
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2) Peneliti cukup kesulitan dengan sikap acuh tak acuh yang diberikan WPS 

saat pengambilan data. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut peneliti 

memberikan solusi dengan memberikan barang berupa souvenir untuk 

menarik perhatian responden. 

3) Hampir seluruh responden enggan apabila diminta untuk 

mendokumentasikan proses penelitian. 

4) Dalam proses pengisian kuesioner masih ditemui responden yang bingung 

dengan pertanyaan pada kuesioner meskipun sudah dijelaskan, hal ini 

memungkinkan beberapa jawaban responden ada yang tidak sesuai dengan 

kondisi sebenarnya dari responden. 

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

1) Kuesioner yang dimiliki oleh peneliti belum menangkap secara 

keseluruhan faktor yang mendasari WPS melakukan vaginal douching, 

penelitian akan lebih baik lagi jika ditambahkan variabel lain yang 

mungkin berhubungan dengan praktik vaginal douching pada WPS. 

2) Menghilangkan sebagian pertanyaan dalam kuesioner dengan bantuan 

SPSS yang mungkin juga dapat menghilangkan pertanyaan yang 

berpengaruh dalam penelitian. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

6.1 SIMPULAN 

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik 

vaginal douching yang berisiko menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi 

Argorejo Semarang, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut : 

11. Ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dukungan mucikari, dan 

persepsi kerentanan dengan praktik vaginal douching yang berisiko 

menularkan IMS pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

12. Tidak ada hubungan antara dukungan teman sesama WPS, persepsi 

keparahan, persepsi manfaat, persepsi hambatan dan persepsi isyarat untuk 

bertindak dengan praktik vaginal douching yang berisiko menularkan IMS 

pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

6.2.1 Bagi WPS di Resosialisasi Argorejo  

Saran bagi WPS di Resosialisasi Argorejo adalah agar lebih meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, khususnya untuk 

persepsi yang salah mengenai praktik vaginal douching, dengan menghindari 

penggunaan bahan yang tidak aman seperti sabun, shampo, pasta gigi ataupun
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sejenis antiseptik lainnya yang digunakan untuk vaginal douching mengingat 

risiko penularan IMS yang ditimbulkan dari praktik demikian dikalangan WPS. 

6.2.2 Bagi Resosialisasi Argorejo  

Meningkatkan promosi kesehatan pada seluruh WPS dengan memberikan 

informasi yang benar dan tepat mengenai IMS sehingga dapat menghilangkan 

kepercayaan yang salah tentang IMS. 

6.2.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat melakukan 

penelitian pada subjek dengan kasus yang lebih terbaru dan lebih mendalam agar 

data yang diperoleh lebih kompleks. 

 

 

 



 
 

109 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini, Ria. 2013. Hubungan Vaginal Douching Dengan Kejadian Kanker 

Leher Rahim di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas 

Jember. 

Aprilianingrum, Farida. 2006. Faktor Risiko Kondiloma Akuminata Pada Pekerja 

Seks Komersial  (Studi Kasus Pada PSK Resosialisasi Argorejo Kota 

Semarang). Tesis. UNDIP Pasca Sarjana. 

Arifin, Nur Fitriana. 2012. Penggunaan Kondom dan Vaginal Higiene sebagai 

Faktor Risiko Kejadian Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seks 

di Lokasi Batu 24 Kabuaten Bintan. Skripsi. Universitas Diponegoro 

Semarang 

Budiono, Irwan. 2011. Pengembangan Model Pembentukan Germo Sadar 

Kesehatan Terhadap Tingkat Penggunaan Kondom Pada WPS (Studi 

Eksperimental Dalam Kerangka Penanggulangan HIV/AIDS di 

Resosialisasi Argorejo Semarang). Semarang: Universitas Negeri 

Semarang.  

Burhan, Rialike. 2013. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Perempuan 

Terinfeksi HIV/AIDS. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 8, No. 1, 

Agustus 2013. Hlm 34 

Cahyati, WH, dan Ningrum DN. 2012. Buku Ajar Biostatistika Inferensial Jurusan 

Ilmu Kesehatan Masyarakat FIK UNNES. Semarang 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2013. Prevalensi Kasus IMS Provinsi 

Jateng. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2014. Laporan Program Pemberantasan 

Penyakit (P2P) Bidang P2 IMS Kota Semarang. 

Effendi, Ferry dan Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori 

dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta. Salemba Medika. 

Ekpenyong, CE; Daniel, NE; dan Akpan. 2014. Vaginal douching behavior 

among young adult women and the perceived adverse health effects. 

Journal of Public Health and Epidemiology. Vol. 6(5), pp. 182-191, May 

2014  

Emilia, Ova. 2008. Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi. 

Yogyakarta: Pustaka Cendekia. 



110 
 

 

Fitriani, Sinta. 2011. Promosi Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Gama, Azizah., Kusumawati, dan Aprilianingrum. 2008. Pengaruh Aktivitas 

Seksual dan Vaginal Douching Terhadap Timbulnya Infeksi Menular 

Seksual Kondiloma Akuminata Pada Pekerja Seks Komersial Resosialisasi 

Argorejo Kota Semarang. Jurnal Penelitian Sains & Teknologi, Vol. 9, No. 

1, 2008: 30 – 51. 

Griya ASA PKBI Kota Semarang. Laporan Klinik IMS Griya ASA Tahun 2015. 

Semarang. PKBI Kota Semarang. 2015 

Hendarin, Endang D. 2009. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktek 

Bilas Vulvo-Vaginal Pada Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Peleman 

Kabupaten Tegal. Tesis. UNDIP Pasca Sarjana. 

Hutapea, Ronald. 2011. AIDS, PMS dan Pemerkosaan. Jakarta : Rineka Cipta. 

Isnaeni, Noviyana. 2014. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 

Penyakit Menular Seksual (Gonore) Pada Wanita Penjaja Seks (WPS) Di 

Kelurahan Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang. Semarang: 

STIKES Ngudi Waluyo Diploma IV Kebidanan. 

Kemenkes RI. 2011. Pedoman Nasional Penanganan IMS. Kemenkes RI 

Kemenkes RI, 2011. Surveilans Terpadu Biologis Perilaku. Jakarta : Ditjen PP 

dan PL Kemenkes RI 

KPAN, 2010. Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 

Tahun 2010-2014. Jakarta : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 

Livoti, Carol dan Topp. 2004. Vaginas An Owner’s Manual. New York: 

Thunder’s Mouth Press. 

Manan, El. 2011. Miss V. Yogyakarta: Bukubiru 

Mandal Gautam, Raina D, Balodi G. 2014. Vaginal douching: Methods, Practices 

And Health Risks. Health Sciences Research. Vol. 1, No. 4, 2014, pp. 50-

57. 

Marmi. 2014. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Mckee MD, Baquero M, Fletcher J. 2009. Vaginal hygiene practices and 

perceptions among women in the urban northeast. Women Health; 49: 

321- 3 

Najmah. 2011. Managemen dan Analisa Data Kesehatan. Yogyakarta: Nuha 

Medika 



111 
 

 

Notoatmodjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta. Rineka Cipta 

Priyatna, Andri. 2009. Be A Smart Teenager (For Boy and Girls). Jakarta : PT 

Elex Media Komputindo. 

Priyoto. 2014. Teori Sikap dan Perilaku dalam Kesehatan. Yogyakarta: Nuha 

Medika.  

 Qomariyah, Siti. 2004. Vaginal douching praktik hygiene perorangan pada 

perempuan. Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia 

http://mitrainti.org. Diakses pada tanggal 28 Maret 2015. 

_____________. 2007. Vaginal Douching: Praktik Hygiene Perorangan Pada 

Perempuan. Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia. 

http://mitrainti.org/?q =node/321. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015. 

Resosialisasi Argorejo. 2016. Data Anak Asuh Resosialisasi Argorejo Bulan April 

Tahun 2016. Semarang. Tahun 2016. 

Riyanto, Agus, 2011, Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: 

Nuha Medika. 

Rustiana, Eunike R. 2012. Psikologi Kesehatan. Unnes Press: Semarang. 

 

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA. 

Sunay, Didem. dkk. 2011. Vaginal Douching Behavior Of Women And 

Relationship Among Vaginal Douching And Vaginal Discharge And 

Demographic Factors. Journal of Turkish Society of Obstetrics and 

Gynecology, (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2011; Vol: 8 Issue: 4 Pages: 

264- 71 

Wawan, A dan Dewi. 2011. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan 

Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika 

WHO. 2016. Reproductive Health. http://www.who.int/topics/reproductive_health 

/en/. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016 

 

 

 

 

 

 

http://mitrainti.org/?q%20=node/321
http://www.who.int/topics/reproductive_health%20/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health%20/en/


 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

Lampiran 1 : Surat Keputusan 



113 
 

 
 

    Lampiran 2 : Ethical Clearance 

 

 



114 
 

 
 

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian 



115 
 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Uji Validitas &  Uji Reliabilitas 

 

 



117 
 

 
 

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

             

 

 

 



118 
 

 
 

Lampiran 6: Kuesioner Penelitian 

   LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK 

 

     Saya, Dian Novita Widyasari, Mahasiswa S1 Peminatan Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Vaginal Douching 

Berisiko IMS Pada WPS di Resosialisasi Argorejo Semarang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku WPS 

melakukan Vaginal Douching yang berisiko terhadap IMS. Saya mengajak Saudara 

untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan 73 subjek penelitian, 

dengan jangka waktu keikutsertaan masing-masing subjek sekitar satu jam. 

Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi  

Dian Novita Widyasari, No Hp 082281843832, di Wisma Doa Ibu Gang Pete RT 01 

RW 02, Sekaran Gunungpati, Kota Semarang. 

Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, dengan nomor telefon 

(024) 8508107 atau email kepk.unnes@gmail.com 

 

 

 

 

 

Semarang, 21 April 2016 

Hormat saya, 

 

  

 

Dian Novita Widyasari 

NIM. 6411412070 
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PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN 

 

 

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya 

telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya 

dapat menanyakan kepada Dian Novita Widyasari. 

 

 

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

Tanda tangan subjek   Tanggal 

 

 

(Nama/Inisial  :...........................................................) 

 

 

 

 

Tandatangan saksi 

 

 

 

 

(Nama jelas   :...........................................................) 
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KUESIONER A 

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI SOSIOPSIKOLOGI 

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan karakteristik demografi 

sosiopsikologi anda. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KUESIONER B 

PENGETAHUAN, SIKAP, DUKUNGAN TEMAN, DUKUNGAN MUCIKARI, DAN 

KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN TENTANG  

VAGINAL DOUCHING BERISIKO IMS 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini. Berilah tanda (V) 

pada kolom di bawah ini, disesuaikan dengan pilihan Anda. 

A. PENGETAHUAN VAGINAL DOUCHING BERISIKO IMS 

*Keterangan: 

Vaginal Douching : Mencuci/membilas vagina menggunakan air ataupun 

cairan khusus 

No Pernyataan Benar Salah 
Tidak 

Tahu 

1. Vagina adalah organ kelamin wanita bagian luar     

A. Identitas Responden 

1. Usia   : ………………… tahun 

2. Pendidikan terkhir  : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi  

3. Status Marital  : a. Kawin 

  b. Belum Kawin 

  c. Pernah Kawin  

4. Tempat tinggal   : a. Kos 

  b. Wisma di Resosialisasi 

  c. Rumah sendiri 

  d. lain-lain : ……………………… 

 5. Lama Bekerja sebagai WPS: a. Baru   : < 2 tahun 

        b. Cukup Lama  : 2 – 5 tahun 

        c. Lama   : > 5 tahun  

6. Frekuensi hubungan seks  : …………. kali per minggu  

     dalam 7 hari 
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2. Alat reproduksi wanita bagian luar yaitu :     

- Himen     

- Mulut vagina     

- Lubang vagina     

- Mulut Rahim     

- Rahim     

3. Infeksi menular seksual (IMS) adalah penyakit yang penularannya 

melalui hubungan seksual  

   

4. IMS tidak dapat menular jika hanya melalui handuk dan pakaian     

5. Berganti-ganti pasangan sangat memungkinkan terjadinya penularan 

IMS  

   

6. Infeksi menular seksual (IMS) disebabkan oleh bakteri, virus, dan 

parasit  

   

7. Berikut yang termasuk IMS adalah : 

- Sifilis  

   

- Gonore     

- Rajasinga     

- HIV/AIDS     

- Kanker serviks     

8. Infeksi Menular Seksual (IMS) dapat dicegah dengan vaginal 

douching (bilas/mencuci vagina) menggunakan sabun komersil  

   

9. Bahan yang aman digunakan untuk mencuci/membilas vagina 

(vaginal douching) adalah : 

- Air biasa atau air hangat  

   

- Sabun cair     

- Sabun sirih     

- Odol     

- Tawas     

10. Cara membersihkan organ intim yang benar adalah dari belakang ke 

depan  

   

11. Mencuci vagina (Vaginal douching) dapat merubah keseimbangan 

kimiawi dan flora di vagina.  
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12. Obat pembersih vagina akan mengganggu pH di dalam vagina.     

13. Menjaga daerah intim yang aman agar tidak terkena IMS adalah :    

- Rajin membasuh vagina menggunakan sabun sirih     

- Menghindari penggunaan celana ketat     

- Mengeringkan vagina dengan tisu yang berwarna atau berparfum     

 

 

B. SIKAP TENTANG VAGINAL DOUCHING (MENCUCI VAGINA) 

Berilah tanda (√) pada kolom di bawah ini, disesuaikan dengan pilihan Anda. 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu-Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju  

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS RR S SS 

1.  Saya tidak takut terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) karena 

melakukan Vaginal douching (mencuci vagina) 

     

2.  Mencuci vagina (Vaginal douching) merupakan hal yang wajar 

dilakukan wanita untuk menjaga organ kelaminnya 

     

3. Dengan melakukan Vaginal douching vagina menjadi kesat dan 

tidak lembab, sehingga saya tidak mungkin terkena IMS 

     

4. Rutin melakukan Vaginal douching dapat membunuh bakteri 

dan jamur penyebab infeksi Menular Seksual (IMS) 

     

5. Saya merasa aman jika melakukan vaginal douching, sehingga 

tidak perlu meminta pelanggan untuk menggunakan kondom 

ketika berhubungan seks 
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6. Dengan mencuci vagina secara rutin, saya menjadi bugar dalam 

beraktivitas 

     

7. Dengan melakukan vaginal douching saya menjadi percaya diri 

dalam memuaskan pelanggan 

     

8. Saya tidak takut hamil karena saya rutin mencuci vagina usai 

berhubungan seksual (vaginal douching) 

     

9. Menurut saya mencuci vagina dengan air biasa kurang bersih       

10. IMS dapat dicegah dengan mencuci vagina sampai kedalam 

menggunakan sabun setelah berhubungan seksual 

     

 

C. DUKUNGAN TEMAN SESAMA WPS (WANITA PEKERJA SEKSUAL)  

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

STS TS RR S SS 

1. Teman sesama WPS memberikan informasi mengenai vaginal 

douching kepada saya  

     

2.  Teman sesama WPS menasehati saya agar mengikuti sarannya 

untuk melakukan vaginal douching (mencuci vagina) 

     

3. Menurut teman saya, dengan melakukan vaginal douching dapat 

membunuh bakteri dan jamur penyebab (IMS) 

     

4. Teman sesama WPS memperkenalkan produk kewanitaan kepada 

saya  

     

5. Saya melakukan vaginal douching berdasarkan saran teman 

sesama WPS 

     

6. Teman-teman saya sering melakukan vaginal douching sehingga 

saya ikut-ikutan melakukannya 

     

7. Teman saya mengatakan bahwa dengan melakukan vaginal 

douching vagina menjadi lebih kesat dan wangi 

     

8. Teman saya mengatakan bahwa dengan melakukan vaginal 

douching dapat memuaskan pelanggan 

     

9. Selama ini teman saya melakukan vaginal douching tidak 

menimbulkan efek yang berbahaya, sehingga saya juga ikut 

melakukannya 
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D. DUKUNGAN MUCIKARI  

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1.  Mucikari memberikan informasi mengenai vaginal douching 

kepada saya 

     

2.  Mucikari memperkenalkan produk kewanitaan kepada saya      

3. Saya melakukan vaginal douching berdasarkan saran mucikari      

4. Mucikari memberikan saran cara melakukan vaginal douching 

yang aman kepada kami 

     

5. Mucikari pernah mengatakan bahwa melakukan vaginal 

douching adalah aman 

     

6. Mucikari mengatakan bahwa dengan melakukan vaginal 

douching dapat memuaskan pelanggan 

     

E. KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN 

No Pernyataan Ya Tidak 
Tidak 

Tahu 

1.  Disekitar Resosialisasi terdapat klinik/layanan kesehatan     

2.  Klinik/layanan kesehatan disekitar Resosialisasi menyediakan obat 

atau produk kewanitaan bagi WPS 

   

3.  Klinik/layanan kesehatan memberikan informasi mengenai vaginal 

douching kepada saya 

   

4. Klinik/layanan kesehatan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan 

WPS 

   

5. Klinik/layanan kesehatan disekitar Resosialisasi pernah memberikan 

penyuluhan mengenai vaginal douching kepada WPS 

   

6. Klinik di sekitar Resosialisasi cukup berperan penting bagi kami    
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KUESIONER C 

PERSEPSI YANG DIRASAKAN 

 

A. PERSEPSI KERENTANAN YANG DIRASA  

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1. Saya akan mudah terkena IMS, jika saya tidak melakukan 

vaginal douching  

     

2. Ketika Saya melakukan hubungan seksual dengan berganti-

ganti pasangan, maka Saya berisiko tinggi terhadap penularan 

IMS sehingga saya melakukan vaginal douching 

     

3. Saya bebas dari IMS karena saya selalu membilas vagina 

setelah berhubungan seksual 

     

4. Saya tidak akan terkena IMS karena vagina saya tidak pernah 

terluka maupun lecet 

     

5. Bau dan gatal pada vagina saya menyebabkan rasa khawatir 

pada diri saya terkena IMS, sehingga saya rutin melakukan 

vaginal douching.  

     

6. Saya merasa khawatir, jika sering melakukan vaginal douching  

membuat kulit vagina saya menjadi luka dan menyebabkan 

infeksi 

     

7. Saya kadang takut melakukan vaginal douching secara terus-

menerus akan membuat saya terkena IMS  

     

8. Saya kadang merasa khawatir karena bahan yang saya gunakan 

untuk membilas vagina adalah bahan yang tidak aman 

     

9. Saya takut terkena IMS karena melayani pelanggan tanpa 

kondom 

     

B. PERSEPSI KEPARAHAN/KESERIUSAN YANG DIRASA 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1.  

 

Saya akan mendapatkan kesulitan dalam menjalani hidup akibat 

IMS yang menyerang diri Saya. 

     

2. Saya akan dikucilkan oleh teman saya, jika mereka mengetahui 

saya mengalami IMS 

     

3. Saya merasa takut akan meninggal, jika saya terkena IMS      



126 
 

 
 

4. Saya akan mengalami penurunan jumlah pelanggan jika mereka 

tahu bahwa diri saya terkena IMS 

     

5. Saya akan mendapat kesulitan dalam pencarian pengobatan jika 

benar saya mengalami IMS  

     

  6. Saya takut akan kehilangan pekerjaan jika saya terkena IMS      

  7. Saya takut jika terkena IMS tidak dapat disembuhkan      

  8. Menurut saya IMS memang menyulitkan namun tidak dapat 

menyebabkan kematian 

     

 

C. PERSEPSI MANFAAT MELAKUKAN VAGINAL DOUCHING  

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

1.  Menurut saya manfaat dari vaginal douching adalah agar menjadi 

sehat 

     

2.  Menurut saya, dengan melakukan vaginal douching dapat 

mencegah kehamilan 

     

3. Dengan melakukan vaginal douching dapat mencegah IMS      

4. Dengan melakukan vaginal douching dapat membuat percaya diri      

5. Menurut saya, dengan melakukan vaginal douching dapat 

membuat pelanggan menjadi puas 

     

6. Menurut saya, dengan melakukan vaginal douching dapat 

meningkatkan jumlah pelanggan  

     

7. Menurut saya, dengan melakukan vaginal douching dapat 

membuat pelanggan puas karena vagina yang wangi dan kesat 

     

D. PERSEPSI HAMBATAN MELAKUKAN VAGINAL DOUCHING  

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

1.  Saya takut jika melakukan vaginal douching terlalu sering dapat 

menyebabkan penyakit IMS 

     

2.  Menurut saya melakukan vaginal douching itu merepotkan      

3. Saya malas melakukan vaginal douching karena mengeluarkan 

biaya 
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4. Saya kadang tidak perlu melakukan vaginal douching karena saya 

malas melakukannya 

     

5. Menurut saya, dengan melakukan vaginal douching kurang 

nyaman dan dapat mempengaruhi saat berhubungan seksual 

dengan pelanggan 

     

6. Saya kadang tidak perlu melakukan vaginal douching karena 

menyebabkan rasa perih dan panas 

     

7. Saya kadang tidak perlu melakukan vaginal douching karena saya 

takut jika vagina saya menjadi iritasi dan terluka 

     

8. Menurut saya dengan melakukan vaginal douching tidak 

menjamin bebas dari kehamilan 

     

9. Menurut saya dengan melakukan vaginal douching tidak 

menjamin bebas dari penyakit menular seksual dan HIV 

     

 

E. ISYARAT UNTUK BERTINDAK DALAM MELAKUKAN VAGINAL 

DOUCHING 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1.  Saya mendapat informasi mengenai vaginal douching dari produk 

iklan di TV sehingga saya melakukan vaginal douching 

     

2.  Saya mendapat informasi mengenai vaginal douching dari produk 

iklan di majalah dan koran sehingga saya melakukan vaginal 

douching 

     

3. Saya mendapat informasi mengenai vaginal douching dari internet 

sehingga saya melakukan vaginal douching 

     

4.  Saya pernah tertarik dengan iklan mengenai vaginal douching di 

TV, majalah, koran maupun media massa lainnya 

     

5. Menurut saya iklan mengenai vaginal douching yang ada di TV, 

majalah maupun koran adalah benar-benar manjur karena pasti 

sudah diuji kebenarannya 

     

6. Saya pernah mencoba dan melakukan vaginal douching 

sebelumnya, sehingga membuat saya melakukan hal itu secara 

rutin 
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KUESIONER D 

PERILAKU VAGINAL DOUCHING 

 

A. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom di bawah ini, disesuaikan dengan pilihan 

Anda! 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah anda sering melakukan vaginal Douching (bilas vagina)?   

2. a.  Sering, jika dilakukan: 

    -  Setiap hari saat mandi atau 

    -  Sebelum/sesudah hubungan seksual 

  

b.  Cukup sering, jika dilakukan: 

    -  Satu minggu sekali atau  

    -  Saat menstruasi 

  

c.  Jarang, jika dilakukan: 

    -  Lebih dari 1 bulan sekali 

 -  Jika terkena IMS (penyakit kelamin) 

  

d.  Tidak Pernah   

3.  Anda melakukan vaginal Douching (bilas vagina) agar vagina kesat dan 

menghilangkan bau 

  

4. Anda melakukan vaginal Douching (bilas vagina) untuk mencegah IMS   

5. Anda melakukan vaginal Douching (bilas vagina) untuk mengobati IMS   

6. Anda melakukan vaginal Douching (bilas vagina) agar tidak hamil   

7. Anda melakukan vaginal Douching (bilas vagina) untuk memuaskan 

pelanggan 

  

8. Bahan yang anda digunakan untuk melakukan vaginal douching (bilas 

vagina) adalah : 

- Air biasa/air hangat 
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- Sabun mandi   

- Sabun sirih   

- Shampoo   

- Odol   

- Tawas   

- Betadin   

- cairan lain, ………………   

9. Apakah anda mencuci vagina sampai ke bagian dalam?   

10. Apakah pernah terjadi iritasi setelah melakukan vaginal douching (bilas 

vagina)? 

  

11. Apakah anda mencuci vagina menggunakan suatu cairan khusus atas 

saran dan tunjuk dokter/petugas kesehatan? 

  

12. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan vaginal douching?   

- Nyaman, segar dan kesat  

- Biasa saja   

- Perih   

- Gatal    

- Lebih puas saat berhubungan seks   

- Penyakit kelamin terobati   

 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jujur, dan disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya! 

1. Bagaimana cara anda melakukan vaginal douching? Mencuci vagina dengan 

lembut, menggosok, mengorek vagina sampai dalam atau bagaimana? 

Jelaskan. 

Jawaban : ……………………………………………………………………… 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Vaginal Douching yang 

Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 .47 .507 30 

P3 .27 .450 30 

P4 .43 .504 30 

P5 .40 .498 30 

P6 .20 .407 30 

P7 .23 .430 30 

P8 .50 .509 30 

P9 .40 .498 30 

P10 .37 .490 30 

P11 .50 .509 30 

P12 .70 .466 30 

P13 .33 .479 30 

P14 .33 .479 30 

P15 .67 .479 30 

P16 .37 .490 30 

P19 .30 .466 30 

P20 .50 .509 30 

P21 .20 .407 30 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.926 27 
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P22 .17 .379 30 

P24 .30 .466 30 

P25 .40 .498 30 

P27 .53 .507 30 

P28 .50 .509 30 

P29 .57 .504 30 

P32 .13 .346 30 

P33 .37 .490 30 

P34 .30 .466 30 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P1 9.97 51.620 .572 .923 

P3 10.17 52.075 .581 .923 

P4 10.00 52.276 .483 .924 

P5 10.03 52.447 .464 .925 

P6 10.23 53.357 .425 .925 

P7 10.20 52.786 .492 .924 

P8 9.93 52.202 .488 .924 

P9 10.03 49.551 .891 .918 

P10 10.07 52.823 .419 .925 

P11 9.93 51.513 .586 .923 

P12 9.73 53.030 .412 .925 

P13 10.10 53.059 .395 .926 

P14 10.10 51.197 .673 .922 

P15 9.77 52.737 .442 .925 

P16 10.07 51.789 .570 .923 

P19 10.13 52.120 .551 .923 

P20 9.93 51.720 .556 .923 

P21 10.23 52.875 .508 .924 

P22 10.27 52.823 .559 .923 

P24 10.13 52.671 .467 .925 

P25 10.03 51.068 .664 .922 

P27 9.90 51.955 .524 .924 

P28 9.93 51.857 .537 .924 

P29 9.87 52.878 .398 .926 

P32 10.30 53.390 .502 .924 

P33 10.07 49.651 .891 .918 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 .47 .507 30 

P3 .27 .450 30 

P4 .43 .504 30 

P5 .40 .498 30 

P6 .20 .407 30 

P7 .23 .430 30 

P8 .50 .509 30 

P9 .40 .498 30 

P10 .37 .490 30 

P11 .50 .509 30 

P12 .70 .466 30 

P13 .33 .479 30 

P14 .33 .479 30 

P15 .67 .479 30 

P16 .37 .490 30 

P19 .30 .466 30 

P20 .50 .509 30 

P21 .20 .407 30 

P22 .17 .379 30 

P24 .30 .466 30 

P25 .40 .498 30 

P27 .53 .507 30 

P28 .50 .509 30 

P29 .57 .504 30 

P32 .13 .346 30 

P33 .37 .490 30 

P34 10.13 51.775 .605 .923 
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Lampiran 8. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sikap Vaginal Douching yang  

Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 10 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

S2 2.60 1.276 30 

S3 2.07 .828 30 

S4 2.53 1.074 30 

S6 2.07 .944 30 

S8 3.57 1.501 30 

S9 2.33 .994 30 

S10 2.40 1.070 30 

S12 3.37 1.377 30 

S13 2.10 .845 30 

S14 2.37 1.159 30 
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Item-Total Statistics 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S2 22.80 44.028 .548 .842 

S3 23.33 47.954 .549 .843 

S4 22.87 47.499 .424 .852 

S6 23.33 44.851 .727 .829 

S8 21.83 39.247 .714 .826 

S9 23.07 47.306 .486 .847 

S10 23.00 45.793 .552 .841 

S12 22.03 43.964 .497 .849 

S13 23.30 47.803 .550 .843 

S14 23.03 43.757 .641 .833 
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Lampiran 9. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Dukungan Teman Sesama WPS 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

DT1 3.90 .845 30 

DT2 3.97 .928 30 

DT4 3.13 .900 30 

DT5 3.27 .980 30 

DT6 3.33 1.093 30 

DT8 3.90 .885 30 

DT9 3.47 .937 30 

DT10 3.03 .928 30 

DT12 3.07 .868 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DT1 27.17 24.764 .660 .815 

DT2 27.10 24.024 .676 .812 

DT4 27.93 25.995 .461 .835 

DT5 27.80 25.545 .457 .836 

DT6 27.73 24.202 .524 .830 

DT8 27.17 24.557 .649 .816 

DT9 27.60 25.352 .509 .830 

DT10 28.03 24.447 .624 .818 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.842 9 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DT1 27.17 24.764 .660 .815 

DT2 27.10 24.024 .676 .812 

DT4 27.93 25.995 .461 .835 

DT5 27.80 25.545 .457 .836 

DT6 27.73 24.202 .524 .830 

DT8 27.17 24.557 .649 .816 

DT9 27.60 25.352 .509 .830 

DT10 28.03 24.447 .624 .818 

DT12 28.00 26.138 .466 .834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 

Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Dukungan Mucikari Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.888 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

DM1 3.63 .999 30 

DM3 3.13 1.106 30 

DM4 3.17 .986 30 

DM6 3.47 .819 30 

DM8 3.37 .890 30 

DM10 3.23 .817 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DM1 16.37 14.723 .621 .883 

DM3 16.87 13.568 .699 .872 

DM4 16.83 13.799 .780 .856 

DM6 16.53 14.809 .793 .857 

DM8 16.63 14.861 .704 .869 

DM10 16.77 15.495 .671 .874 
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Lampiran 11. Hasil Validitas dan Reliabilitas Ketersediaan Layanan Kesehatan 

disekitar Resosialisasi Vaginal Douching Berisiko IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 6 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LK1 .83 .379 30 

LK2 .67 .479 30 

LK3 .67 .479 30 

LK4 .77 .430 30 

LK5 .80 .407 30 

LK9 .83 .379 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LK1 3.73 2.823 .794 .828 

LK2 3.90 2.714 .655 .850 

LK3 3.90 2.714 .655 .850 

LK4 3.80 2.786 .701 .841 

LK5 3.77 2.944 .622 .854 

LK9 3.73 3.030 .610 .856 
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Lampiran 12. Hasil Validitas dan Reliabilitas Persepsi Kerentanan terhadap IMS   

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

  Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 9 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KR1 2.53 .900 30 

KR2 2.60 .855 30 

KR4 2.77 1.073 30 

KR5 2.40 .932 30 

KR8 2.50 .938 30 

KR9 2.97 .999 30 

KR10 2.40 .932 30 

KR11 2.93 .980 30 

KR13 2.87 1.008 30 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

KR1 21.43 35.289 .743 .901 

KR2 21.37 37.344 .570 .912 

KR4 21.20 34.786 .640 .909 

KR5 21.57 35.564 .684 .905 

KR8 21.47 35.361 .699 .904 

KR9 21.00 34.069 .768 .898 

KR10 21.57 35.564 .684 .905 

KR11 21.03 33.826 .811 .895 

KR13 21.10 34.714 .699 .904 
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Lampiran 13. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Keparahan terhadap IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KP1 4.03 .809 30 

KP2 3.63 1.033 30 

KP3 3.57 1.006 30 

KP4 3.80 1.064 30 

KP5 3.90 .803 30 

KP8 3.80 .925 30 

KP9 3.90 .803 30 

KP10 3.73 1.048 30 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KP1 26.33 25.747 .627 .874 

KP2 26.73 23.857 .656 .871 

KP3 26.80 22.924 .790 .856 

KP4 26.57 22.323 .806 .854 

KP5 26.47 25.637 .648 .872 

KP8 26.57 24.461 .682 .868 

KP9 26.47 25.637 .648 .872 

KP10 26.63 25.826 .434 .895 

 



141 
 

 
 

Lampiran 14. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Manfaat Vaginal Douching 

yang Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.858 7 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PM1 2.53 .900 30 

PM3 2.60 .855 30 

PM4 2.87 .937 30 

PM5 2.30 .596 30 

PM6 2.93 .944 30 

PM7 2.67 .922 30 

PM8 2.53 .730 30 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PM1 15.90 14.093 .619 .839 

PM3 15.83 14.144 .654 .834 

PM4 15.57 14.116 .580 .845 

PM5 16.13 15.982 .576 .848 

PM6 15.50 13.086 .747 .819 

PM7 15.77 13.495 .699 .827 

PM8 15.90 15.541 .522 .851 
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Lampiran 15. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Hambatan Vaginal 

Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.876 9 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PH1 2.67 .922 30 

PH3 2.43 .728 30 

PH4 2.33 .758 30 

PH5 2.43 .626 30 

PH7 2.60 .770 30 

PH9 2.57 .774 30 

PH10 2.53 .776 30 

PH11 2.63 .850 30 

PH12 2.80 1.064 30 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PH1 20.33 22.092 .472 .877 

PH3 20.57 21.702 .708 .855 

PH4 20.67 22.644 .529 .869 

PH5 20.57 22.530 .692 .859 

PH7 20.40 21.972 .619 .862 

PH9 20.43 21.220 .732 .852 

PH10 20.47 21.292 .718 .853 

PH11 20.37 22.240 .508 .872 

PH12 20.20 19.545 .676 .858 



143 
 

 
 

Lampiran 16. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Isyarat untuk Bertindak 

Vaginal Douching yang Berisiko Menularkan IMS 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 6 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

IB1 3.27 .868 30 

IB2 3.17 .791 30 

IB3 3.03 .809 30 

IB4 2.97 .850 30 

IB6 3.03 .890 30 

IB9 3.20 .961 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

IB1 15.40 11.972 .675 .862 

IB2 15.50 12.534 .646 .866 

IB3 15.63 11.344 .878 .829 

IB4 15.70 11.597 .771 .846 

IB6 15.63 12.171 .615 .872 

IB9 15.47 11.982 .582 .880 
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Lampiran 17. Hasil Validitas dan Reliabilitas Praktik Vaginal Douching  

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 22 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VD1 .83 .379 30 

VD2 .50 .509 30 

VD3 .33 .479 30 

VD4 .47 .507 30 

VD5 .53 .507 30 

VD6 .43 .504 30 

VD7 .40 .498 30 

VD9 .43 .504 30 

VD10 .53 .507 30 

VD11 .37 .490 30 

VD12 .27 .450 30 

VD13 .30 .466 30 

VD14 .40 .498 30 

VD15 .57 .504 30 

VD16 .50 .509 30 

VD17 .43 .504 30 

VD22 .33 .479 30 

VD23 .33 .479 30 
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VD24 .30 .466 30 

VD25 .50 .509 30 

VD26 .37 .490 30 

VD28 .37 .490 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VD1 8.67 46.851 .430 .936 

VD2 9.00 46.069 .420 .936 

VD3 9.17 44.006 .784 .930 

VD4 9.03 44.585 .647 .932 

VD5 8.97 44.861 .604 .933 

VD6 9.07 44.409 .679 .932 

VD7 9.10 45.541 .511 .935 

VD9 9.07 44.892 .604 .933 

VD10 8.97 45.137 .562 .934 

VD11 9.13 45.913 .462 .935 

VD12 9.23 44.185 .809 .930 

VD13 9.20 45.131 .619 .933 

VD14 9.10 45.197 .564 .934 

VD15 8.93 45.995 .435 .936 

VD16 9.00 44.138 .714 .931 

VD17 9.07 44.823 .615 .933 

VD22 9.17 43.937 .796 .930 

VD23 9.17 44.282 .739 .931 

VD24 9.20 44.372 .746 .931 

VD25 9.00 45.310 .534 .934 

VD26 9.13 45.292 .560 .934 

VD28 9.13 44.809 .636 .933 
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Lampiran 18 : Data Responden Penelitian 

 

DATA RESPONDEN 

No 
Kode 

Responden 
Nama 

Usia 

(Tahun

) 

Pendidikan 

Terakhir 
Status Marital Tempat Tinggal 

1 WPS1 AR 25 SMP Kawin Kos 

2 WPS2 ML 27 SMP Pernah Kawin Kos  

3 WPS 3 LL 34 SMP Kawin Rumah Sendiri 

4 WPS 4 NS 35 SMA Pernah Kawin Kos 

5 WPS 5 EF 22 SMP Pernah Kawin Kos 

6 WPS 6 DS 19 SMP Kawin Wisma 

7 WPS 7 DW 30 SMA Pernah Kawin Kos 

8 WPS 8 SR 24 SMP Kawin Kos 

9 WPS 9 HDY 21 SMP Kawin Rumah Sendiri 

10 WPS 10 WY 21 SMA Pernah Kawin Kos 

11 WPS 11 FT 28 SMP Kawin Kos 

12 WPS 12 WT 34 SMP Pernah Kawin Kos 

13 WPS 13 RA 31 SMA Pernah Kawin Kos 

14 WPS 14 DW 23 SMA Kawin Rumah Sendiri 

15 WPS 15 YT 34 SMP Pernah Kawin Wisma 

16 WPS 16 MA 25 SMA Pernah Kawin Wisma 

17 WPS 17 WT 31 SMP Pernah Kawin Kos 

18 WPS 18 AL 20 SMA Belum Kawin Kos 

19 WPS 19 LD 19 SMP Belum Kawin Kos 

20 WPS 20 UTM 39 SMP Pernah Kawin Rumah sendiri 

21 WPS 21 KL 20 SMP Pernah Kawin Rumah sendiri 

22 WPS 22 YL 28 SMA Pernah Kawin Wisma 

23 WPS 23 NT  23 SMP Belum Kawin Rumah sendiri 

24 WPS 24 VN 25 SMP Belum Kawin Kos 

25 WPS 25 TT 34 SMA Pernah Kawin Wisma 

26 WPS 26 SN 33 SMA Pernah Kawin Wisma 

27 WPS 27 HN 24 SMP Pernah Kawin Kos 

28 WPS 28 OK 30 SMA Pernah Kawin Kos 

29 WPS 29 IDH 28 SMP Kawin  Wisma 

30 WPS 30 BG 35 SMP Pernah Kawin Wisma 

31 WPS 31 LA 24 SMP Kawin Wisma 

32 WPS 32 SNT 33 SMP Pernah Kawin Kos 

33 WPS 33 TT 27 SMP Kawin Wisma 

34 WPS 34 TR 26 SMP Kawin Wisma 

35 WPS 35 EV 28 SMP Pernah Kawin Wisma 
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36 WPS 36 YNT 30 SMP Belum Kawin Rumah sendiri 

37 WPS 37 LA 21 SMP Pernah Kawin Kos 

38 WPS 38 FA 20 SMP Belum Kawin Wisma 

39 WPS 39 RN 20 SMP Belum Kawin Wisma 

40 WPS 40 UU 52 SMP Pernah Kawin Kos 

41 WPS 41 AD 23 SMA Pernah Kawin Wisma 

42 WPS 42 IR 26 SMP Pernah Kawin Kos 

43 WPS 43 IM 32 SMA Pernah Kawin Wisma 

44 WPS 44 IN 27 SMP Kawin Rumah sendiri 

45 WPS 45 ANK 41 SMP Kawin Wisma 

46 WPS 46 DW 38 SMP Pernah Kawin Wisma 

47 WPS 47 EDG 50 SMP Kawin Rumah sendiri 

48 WPS 48 NFS 34 SMP Belum Kawin Rumah sendiri 

49 WPS 49 WD 22 SMA Belum Kawin Rumah sendiri 

50 WPS 50 AW 35 SMP Pernah Kawin Rumah sendiri 

51 WPS 51 AE 18 SMP Belum Kawin Wisma 

52 WPS 52 LS 26 SMP Belum Kawin Wisma 

53 WPS 53 TWT 23 SMP Belum Kawin Kos 

54 WPS 54 LS 22 SMP Pernah Kawin Kos 

55 WPS 55 KRN 25 SMA Belum Kawin Rumah sendiri 

56 WPS 56 LW 32 SMA Kawin  Wisma 

57 WPS 57 ACH 20 SMP Pernah kawin Wisma 

58 WPS 58 RSC 20 SMP Belum Kawin Wisma 

59 WPS 59 IDH 42 SMP Pernah Kawin Wisma 

60 WPS 60 DN 30 SMP Pernah Kawin Wisma 

61 WPS 61 WLN 30 SMP Pernah Kawin Wisma 

62 WPS 62 TRS 47 SMP Pernah Kawin Wisma 

63 WPS 63 IND 26 SMP Pernah Kawin Wisma 

64 WPS 64 IM 23 SMP Belum Kawin Wisma 

65 WPS 65 YNT 30 SMP Pernah Kawin Wisma 

66 WPS 66 BL 35 SMP Pernah Kawin Wisma 

67 WPS 67 ZHR 28 SMA Pernah Kawin Wisma 

68 WPS 68 PRD 38 SMP Kawin Wisma 

69 WPS 69 GBR 35 SMP Pernah Kawin Wisma 

70 WPS 70 TT 25 SMP Belum Kawin Kos 

71 WPS 71 CHK 35 SMP Kawin  Wisma 

72 WPS 72 LS 38 SMP Pernah Kawin Wisma 

73 WPS 73 VG 28 SMA Belum Kawin Wisma 
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Lampiran 19. Hasil Uji Normalitas Data 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Sikap 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Dukungan_teman 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Dukungan_mucikari 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

ketersediaan_yankes 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Persepsi_kerentanan 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

persepsi_keparahan 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Persepsi_manfaat 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Persepsi_hambatan 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

Isyarat_bertindak 73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Sikap .161 73 .000 .940 73 .002 

Dukungan_teman .111 73 .027 .947 73 .004 

Dukungan_mucikari .194 73 .000 .897 73 .000 

ketersediaan_yankes .357 73 .000 .689 73 .000 

Persepsi_kerentanan .163 73 .000 .913 73 .000 

persepsi_keparahan .102 73 .056 .960 73 .020 

Persepsi_manfaat .190 73 .000 .880 73 .000 

Persepsi_hambatan .111 73 .027 .969 73 .070 

Isyarat_bertindak .095 73 .174 .963 73 .031 

a. Lilliefors Significance Correction     
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Lampiran 20  : Hasil Analisis Univariat 

HASIL ANALISIS UNIVARIAT 

 

 

Statistics 

  

usia 
pendid

ikan 

frekuensi

_hub_pe

rminggu 

Pengetah

uan 
Sikap 

Dukungan

_Teman 

Dukungan

_Mucikari 

ketersediaan_

yankes 

persepsi

_kerenta

nan 

persepsi

_kepara

han 

persepsi

_manfaat 

persepsi

_hambat

an 

isyarat_

bertinda

k 

perilak

u_VD 

N Valid 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 tahun 9 12.3 12.3 12.3 

21-30 tahun 38 52.1 52.1 64.4 

31-40 tahun 21 28.8 28.8 93.2 

41-50 tahun 4 5.5 5.5 98.6 

>50 tahun 1 1.4 1.4 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 55 75.3 75.3 75.3 

SMA 18 24.7 24.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

frekuensi_hub_perminggu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <7 kali 29 39.7 39.7 39.7 

>7 kali 44 60.3 60.3 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

Pengetahuan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 26 35.6 35.6 35.6 

Cukup 34 46.6 46.6 82.2 

Baik 13 17.8 17.8 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

Sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 43 58.9 58.9 58.9 

Lebih Baik 30 41.1 41.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

Dukungan_Teman 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Mendukung 35 47.9 47.9 47.9 

Lebih Mendukung 38 52.1 52.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Dukungan_Mucikari 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Mendukung 36 49.3 49.3 49.3 

Lebih Mendukung 37 50.7 50.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

ketersediaan_yankes 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Tersedia 28 38.4 38.4 38.4 

Lebih Tersedia 45 61.6 61.6 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

persepsi_kerentanan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 35 47.9 47.9 47.9 

Lebih Baik 38 52.1 52.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

persepsi_keparahan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 32 43.8 43.8 43.8 

Lebih Baik 41 56.2 56.2 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

persepsi_manfaat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 36 49.3 49.3 49.3 

Lebih Baik 37 50.7 50.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Persepsi_hambatan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 34 46.6 46.6 46.6 

Tinggi 39 53.4 53.4 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

 

Isyarat_bertindak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 34 46.6 46.6 46.6 

Lebih Baik 39 53.4 53.4 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 

 

perilaku_VD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lebih Berisiko 44 60.3 60.3 60.3 

Kurang Berisiko 29 39.7 39.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Lampiran 21  : Hasil Analisis Bivariat 

 

HASIL ANALISIS BIVARIAT 

 

Pengetahuan terhadap Vaginal Douching Berisiko IMS 

 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

Pengetahuan Kurang Count 26 0 26 

Expected Count 15.7 10.3 26.0 

% within Pengetahuan 100.0% .0% 100.0% 

Cukup Count 16 18 34 

Expected Count 20.5 13.5 34.0 

% within Pengetahuan 47.1% 52.9% 100.0% 

Baik Count 2 11 13 

Expected Count 7.8 5.2 13.0 

% within Pengetahuan 15.4% 84.6% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within Pengetahuan 60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 30.556
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 39.917 2 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
29.338 1 .000 

N of Valid Cases 73   
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Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

Pengetahuan Kurang Count 26 0 26 

Expected Count 15.7 10.3 26.0 

% within Pengetahuan 100.0% .0% 100.0% 

Cukup Count 16 18 34 

Expected Count 20.5 13.5 34.0 

% within Pengetahuan 47.1% 52.9% 100.0% 

Baik Count 2 11 13 

Expected Count 7.8 5.2 13.0 

% within Pengetahuan 15.4% 84.6% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 5.16. 
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Sikap terhadap Vaginal Douching 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

Sikap Kurang Baik Count 41 2 43 

Expected Count 25.9 17.1 43.0 

% within Sikap 95.3% 4.7% 100.0% 

Lebih Baik Count 3 27 30 

Expected Count 18.1 11.9 30.0 

% within Sikap 10.0% 90.0% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within Sikap 60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 53.760
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 50.254 1 .000   

Likelihood Ratio 62.413 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
53.023 1 .000 

  

N of Valid Cases
b
 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.92. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Sikap 

(Kurang Baik / Lebih Baik) 
184.500 28.895 1178.048 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
9.535 3.252 27.952 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
.052 .013 .201 

N of Valid Cases 73   
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Dukungan Teman Sesama WPS  terhadap Vaginal Douching 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

Dukungan_Teman Kurang Mendukung Count 17 18 35 

Expected Count 21.1 13.9 35.0 

% within 

Dukungan_Teman 
48.6% 51.4% 100.0% 

Lebih Mendukung Count 27 11 38 

Expected Count 22.9 15.1 38.0 

% within 

Dukungan_Teman 
71.1% 28.9% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

Dukungan_Teman 
60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.846a 1 .050   

Continuity Correctionb 2.964 1 .085   

Likelihood Ratio 3.876 1 .049   

Fisher's Exact Test    .059 .042 

Linear-by-Linear Association 3.793 1 .051   

N of Valid Casesb 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.90. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

Dukungan_Teman (Kurang 

Mendukung / Lebih 

Mendukung) 

.385 .147 1.010 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.684 .460 1.016 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
1.777 .982 3.215 

N of Valid Cases 73   
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Dukungan_Mucikari * perilaku_VD 

 
Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

Dukungan_Mucikar

i 

Kurang 

Mendukung 

Count 16 20 36 

Expected Count 21.7 14.3 36.0 

% within 

Dukungan_Mucikari 
44.4% 55.6% 100.0% 

Lebih Mendukung Count 28 9 37 

Expected Count 22.3 14.7 37.0 

% within 

Dukungan_Mucikari 
75.7% 24.3% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

Dukungan_Mucikari 
60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.433a 1 .006   

Continuity Correctionb 6.186 1 .013   

Likelihood Ratio 7.580 1 .006   

Fisher's Exact Test    .009 .006 

Linear-by-Linear Association 7.331 1 .007   

N of Valid Casesb 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.30. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

Dukungan_Mucikari (Kurang 

Mendukung / Lebih 

Mendukung) 

.257 .095 .698 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.587 .390 .884 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
2.284 1.205 4.327 

N of Valid Cases 73   
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ketersediaan_yankes * perilaku_VD 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   Lebih 

Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

ketersediaan_yankes Kurang Tersedia Count 14 14 28 

Expected Count 16.9 11.1 28.0 

% within 

ketersediaan_yankes 
50.0% 50.0% 100.0% 

Lebih Tersedia Count 30 15 45 

Expected Count 27.1 17.9 45.0 

% within 

ketersediaan_yankes 
66.7% 33.3% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

ketersediaan_yankes 
60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.002
a
 1 .157   

Continuity Correction
b
 1.367 1 .242   

Likelihood Ratio 1.993 1 .158   

Fisher's Exact Test    .219 .121 

Linear-by-Linear 

Association 
1.975 1 .160 

  

N of Valid Cases
b
 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.12. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

ketersediaan_yankes (Kurang 

Tersedia / Lebih Tersedia) 

.500 .190 1.314 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.750 .491 1.146 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
1.500 .861 2.613 

N of Valid Cases 73   
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persepsi_kerentanan * perilaku_VD 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko Kurang Berisiko 

persepsi_kerentanan Kurang Baik Count 26 9 35 

Expected Count 21.1 13.9 35.0 

% within persepsi_kerentanan 74.3% 25.7% 100.0% 

Lebih Baik Count 18 20 38 

Expected Count 22.9 15.1 38.0 

% within persepsi_kerentanan 47.4% 52.6% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within persepsi_kerentanan 60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.513a 1 .019   

Continuity Correctionb 4.446 1 .035   

Likelihood Ratio 5.618 1 .018   

Fisher's Exact Test    .031 .017 

Linear-by-Linear Association 5.437 1 .020   

N of Valid Casesb 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.90. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

persepsi_kerentanan (Kurang 

Baik / Lebih Baik) 

3.210 1.193 8.638 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
1.568 1.064 2.311 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
.489 .258 .925 

N of Valid Cases 73   
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persepsi_keparahan * perilaku_VD 
 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total 

   

Lebih Berisiko 

Kurang 

Berisiko 

persepsi_keparahan Kurang Baik Count 18 14 32 

Expected Count 19.3 12.7 32.0 

% within 

persepsi_keparahan 
56.2% 43.8% 100.0% 

Lebih Baik Count 26 15 41 

Expected Count 24.7 16.3 41.0 

% within 

persepsi_keparahan 
63.4% 36.6% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

persepsi_keparahan 
60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .385a 1 .535   

Continuity Correctionb .144 1 .704   

Likelihood Ratio .385 1 .535   

Fisher's Exact Test    .632 .352 

Linear-by-Linear Association .380 1 .538   

N of Valid Casesb 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.71. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

persepsi_keparahan (Kurang 

Baik / Lebih Baik) 

.742 .289 1.907 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.887 .604 1.302 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
1.196 .681 2.099 

N of Valid Cases 73   
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persepsi_manfaat * perilaku_VD 
 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total    Lebih Berisiko Kurang Berisiko 

persepsi_manfaat Kurang Baik Count 21 15 36 

Expected Count 21.7 14.3 36.0 

% within persepsi_manfaat 58.3% 41.7% 100.0% 

Lebih Baik Count 23 14 37 

Expected Count 22.3 14.7 37.0 

% within persepsi_manfaat 62.2% 37.8% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within persepsi_manfaat 60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .112
a
 1 .738   

Continuity Correction
b
 .009 1 .924   

Likelihood Ratio .112 1 .738   

Fisher's Exact Test    .813 .462 

Linear-by-Linear 

Association 
.110 1 .740 

  

N of Valid Cases
b
 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.30. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

persepsi_manfaat (Kurang 

Baik / Lebih Baik) 

.852 .333 2.178 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.938 .646 1.363 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
1.101 .625 1.939 

N of Valid Cases 73   
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persepsi_hambatan * perilaku_VD 

 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total    Lebih Berisiko Kurang Berisiko 

persepsi_hambatan Rendah Count 24 10 34 

Expected Count 20.5 13.5 34.0 

% within 

persepsi_hambatan 
70.6% 29.4% 100.0% 

Tinggi Count 20 19 39 

Expected Count 23.5 15.5 39.0 

% within 

persepsi_hambatan 
51.3% 48.7% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

persepsi_hambatan 
60.3% 39.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.828
a
 1 .093   

Continuity Correction
b
 2.079 1 .149   

Likelihood Ratio 2.861 1 .091   

Fisher's Exact Test    .102 .074 

Linear-by-Linear 

Association 
2.789 1 .095 

  

N of Valid Cases
b
 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.51. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

persepsi_hambatan (Rendah 

/ Tinggi) 

2.280 .865 6.007 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
1.376 .946 2.003 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
.604 .327 1.114 

N of Valid Cases 73   
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isyarat_bertindak * perilaku_VD 

 

 

Crosstab 

   perilaku_VD 

Total    Lebih Berisiko Kurang Berisiko 

isyarat_bertindak Kurang Baik Count 17 17 34 

Expected Count 20.5 13.5 34.0 

% within 

isyarat_bertindak 
50.0% 50.0% 100.0% 

Lebih Baik Count 27 12 39 

Expected Count 23.5 15.5 39.0 

% within 

isyarat_bertindak 
69.2% 30.8% 100.0% 

Total Count 44 29 73 

Expected Count 44.0 29.0 73.0 

% within 

isyarat_bertindak 
60.3% 39.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.805
a
 1 .094   

Continuity Correction
b
 2.060 1 .151   

Likelihood Ratio 2.816 1 .093   

Fisher's Exact Test    .150 .076 

Linear-by-Linear 

Association 
2.767 1 .096 

  

N of Valid Cases
b
 73     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.51. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

isyarat_bertindak (Kurang 

Baik / Lebih Baik) 

.444 .171 1.156 

For cohort perilaku_VD = 

Lebih Berisiko 
.722 .486 1.073 

For cohort perilaku_VD = 

Kurang Berisiko 
1.625 .911 2.898 

N of Valid Cases 73   
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Lampiran 22 : Dokumentasi 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

 
Koordinasi dengan Ketua Resosialisasi 

  

  
 

 

    Pengambilan Data Penelitian 


