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ABSTRACT 

Knowledge and attitude on female students about menstruation is low. Female students 

still has lack understanding about definition menstruation, menstruation disorders, and personal 

hygiene during menstruation. Health education about menstruation increase menstruation's 

health behaviour of female students. The combination of brainstorming and lecture (Brace) 

method never implemented before. The purpose of this research was to identify and analyze the 

effect of brainstorming and lecture (Brace) combination methods toward knowledge and attitude 

of female students about menstruation at SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. 

This study used pra-experimental research. The population was 2
nd

 grade female 

students in SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. Total samples was 21 respondents, taken 

according the inclusion criteria. The dependent variable was health education with 

brainstorming and lecture (Brace) method. The independent variables were knowledge and 

attitude of female students. Data were analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test, with 

significance level α ≤ 0,05. 

The result of Wicoxon Signed Rank Test showed that health education with 

brainstorming and lecture (Brace) method had significant effect in knowledge (p=0.000) and 

attitude (p=0.001). It can be concluded health education with brainstorming and lecture (Brace) 

method about menstruation at SMP Islam Manbaul Ulum Gresik improve knowledge and 

attitude of female students. It is recommended that school and public health center should work 

together to implement Brace health education method about menstruation to female students at 

SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. 
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PENDAHULUAN 

 

Remaja mengalami berbagai macam 

proses perubahan terkait dengan kesehatan 

reproduksi, yang dikenal dengan masa pubertas, 

pada remaja putri ditandai dengan menstruasi 

pertama. Menstruasi (haid) adalah proses 

pelepasan dinding rahim yang disertai dengan 

perdarahan dan terjadi secara berulang setiap 

bulan, kecuali pada saat kehamilan. 

Pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi 

remaja dinilai masih rendah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pelayanan Kesehatan Ramah 

Remaja (PKRR) tahun 2005 menyebutkan 

bahwa permasalahan remaja putri di Indonesia 

adalah mengenai gangguan menstruasi 

(38,45%). Berdasarkan penelitian di SDN 

Jamsaren I Kota Kediri diperoleh hasil bahwa 

3 dari 5 siswi yang telah menstruasi 

mengatakan tidak mengerti cara menjaga 
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kebersihan diri yang benar (Koekoeh, 2010). 

Penelitian deskriptif tentang tingkat 

pengetahuan remaja putri di SMU 35 Jakarta 

Pusat kelas 2 tahun 2004, didapatkan 61,2 % 

tingkat pengetahuan responden terhadap 

menstruasi masih rendah (Dinar, 2004). 3 dari 

5 siswi di SMP Islam Manbaul Ulum Gresik 

mempunyai pengetahuan yang kurang 

mengenai menstruasi dan gangguannya, 

misalnya pengetahuan tentang definisi 

menstruasi, cara memelihara organ kewanitaan 

saat menstruasi, intensitas mengganti pembalut 

dalam sehari, dan pengetahuan tentang 

gangguan-gangguan yang sering terjadi 

menjelang atau saat menstruasi. 

Salah satu upaya agar pesan 

pendidikan dapat dipahami dan memberikan 

dampak perubahan perilaku adalah dengan 

menggunakan metode yang tepat (Notoadmojo, 

2003). Ceramah dan brainstorming merupakan 

metode pendidikan kesehatan yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan remaja terhadap materi yang 

diberikan. Ceramah adalah suatu cara dalam 

menjelaskan suatu ide, pengertian, atau pesan 

secara lisan kepada sekelompok sasaran, dalam 

hal ini remaja putri. Brainstorming adalah 

suatu proses berpikir bersama untuk 

menghimpun pendapat, informasi, dan 

pengetahuan dari peserta. Metode ini dapat 

merangsang semua peserta untuk ikut 

berpartisipasi dan terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Penggunaan metode Brace 

didasarkan pada karakteristik remaja yang aktif 

dan merasa ingin tahu serta pengalaman 

menstruasi siswi. Dengan pemilihan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) diharapkan 

remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam 

usaha memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks dan abstrak, tidak lagi menerima 

informasi apa adanya, tetapi akan memproses 

informasi tersebut dan mengadaptasikannya 

dengan pemikiran mereka sendiri. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Jenis penelitian ini menggunakan 

desain Pra- Experiment Pra - Post Test Design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi 

kelas 2 SMP Islam Manbaul Ulum Gresik yang 

berjumlah 70 orang. Sampel yang digunakan 

sebanyak 21 siswi sesuai dengan kriteria 

inklusi, sebagai berikut : 

1. Kelas 2 SMP 

2. Sudah mengalami menstruasi. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

sampling Simple Random Sampling. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah 

pendidikan kesehatan metode brainstorming 

dan ceramah (brace). Variabel dependen 

(terikat) dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan dan sikap siswi di SMP Islam 

Manbaul Ulum Gresik. Instrumen dalam 

penelitian ini berupa kuisioner yang dirancang 

oleh peneliti, kuisioner untuk mengukur 

pengetahuan terdiri dari 10 pertanyaan multiple 

choice dan kuisioner untuk mengukur sikap 

terdiri dari 10 pernyataan, menggunakan likert 

scale. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 

Pebruari 2014 di SMP Islam Manbaul Ulum 

Gresik. Data yang diperoleh diuji statistik 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 

dengan tingkat kemaknaan p ≤ 0.05 artinya 

bila uji statistik menunjukkan nilai p ≤ 0,05 Ho 

ditolak atau H1 diterima yang berarti ada 

pengaruh, tetapi bila p ≥ 0,05 Ho diterima atau 

H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh. 

 

 

HASIL 

 

Tabel 1. Data demografi karakteristik 

responden pengaruh pendidikan 

kesehatan metode Brace terhadap 

pengetahuan dan sikap remaja putri 

tentang menstruasi di SMP Islam 

Manbaul Ulum Gresik tanggal 1 

Pebruari 2014 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa sebagian besar responden 

Umur Responden ∑ % 

13 tahun 

14 tahun 

15 tahun 

11 

8 

2 

52 

38 

10 

Umur Menarche ∑ % 

< 11 tahun 

11 tahun 

> 11 tahun 

2 

8 

11 

10 

38 

52 

Sumber Informasi 

Menstruasi 

∑  %  

Orang tua 

Kakak  

Internet 

Guru 

Petugas kesehatan 

Teman 

Media massa 

Lain-lain 

19 

9 

6 

18 

2 

15 

1 

1 

27 

13 

8 

25 

3 

21 

1 

1 



berusia 13 tahun yaitu sebanyak 11 responden 

(52 %). Sebagian besar responden mengalami 

menstruasi pertama kali (menarche) pada umur 

lebih dari 11 tahun yaitu sebanyak 11 

responden (52 %). Seluruh responden dalam 

penelitian ini pernah memperoleh informasi 

tentang menstruasi sebelumnya. Sumber 

informasi yang diterima responden sebagian 

besar berasal dari orang tua (27 %) dan guru 

(25 %). 

 

Tabel 2. Pengaruh pendidikan kesehatan 

metode Brace terhadap pengetahuan 

remaja putri tentang menstruasi di 

SMP Islam Manbaul Ulum Gresik 

tanggal 1 Pebruari 2014 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat tingkat pengetahuan responden tentang 

menstruasi sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace). Sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan metode Brace 

sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan cukup yaitu sebanyak 12 orang 

(57 %) dan 4 orang (19 %) memiki 

pengetahuan kurang, sedangkan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan metode Brace 

sebagian besar pengetahuan responden 

meningkat menjadi baik sebanyak 15 orang 

(71 %) dan 6 orang (29%) memiliki 

pengetahuan cukup. Hasil rata-rata yang 

semula 68,57 (pre-test) meningkat menjadi 

83,81 (post-test). Tingkat kemaknaan p = 0.000 

≤ 0.05 artinya Ho ditolak atau H1 diterima. Hal 

ini berarti bahwa ada pengaruh pendidikan 

kesehatan metode brainstorming dan ceramah 

terhadap perubahan pengetahuan remaja putri 

di SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. 

 

Tabel 3. Pengaruh pendidikan kesehatan 

metode Brace terhadap sikap remaja 

putri tentang menstruasi di SMP 

Islam Manbaul Ulum Gresik tanggal 

1 Pebruari 2014 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat 

tingkat perubahan sikap responden tentang 

menstruasi sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace). Sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan sebagian besar 

responden mempunyai sikap negatif yaitu 

sebanyak 12 orang (57 %), sedangkan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan sebagian besar 

responden mempunyai sikap positif yaitu 

sebanyak 13 orang (62 %). Hasil rata-rata yang 

semula 33,14 (pre-test) meningkat menjadi 

35,90 (post-test). Dengan uji Wilcoxon Signed 

Rank Test ditemukan adanya perubahan sikap 

pada remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan metode Brace 

dengan nilai p = 0.001 ≤ 0.05 artinya Ho 

ditolak atau H1 diterima. Hal ini berarti bahwa 

ada pengaruh pendidikan kesehatan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) terhadap 

sikap remaja putri di SMP Islam Manbaul 

Ulum Gresik. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan tingkat pengetahuan remaja putri 

di SMP Islam Manbaul Ulum Gresik sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) tentang 

menstruasi sebagian besar responden 

mempunyai pengetahuan cukup yaitu sebanyak 

57 % dan 19 % yang mempunyai pengetahuan 

kurang. Sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan pengetahuan remaja putri meningkat 

yaitu 71 % mempunyai pengetahuan baik dan 

29 % mempunyai pengetahuan cukup. Menurut 

Notoadmojo (2003), pendidikan kesehatan 

pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau 

usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan 

Kategori Pengetahuan 

Sebelum Sesudah 

∑ % ∑ % 

Kurang 

Cukup 

Baik  

Total 

4 

12 

5 

21 

19  

57  

24  

100  

0 

6 

15 

21 

0  

29  

71  

100  

Mean        68,57           83,81 

SD          11,08           11,61 

Wilcoxon Signed Rank Test P = 0.000 

Kategori Sikap 

Sebelum  Sesudah  

∑ % ∑ % 

Negatif 

Positif  

Total 

12 

9 

21 

57 

43 

8 

13 

21 

38 

62 

Mean        33,14        35,90                         

SD           2,69         2,66                                          

Wilcoxon Signed Rank Test p = 0.001 



kepada masyarakat, kelompok, atau individu. 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi 

setelah individu melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu, sedangkan 

sebagian besar pengetahuan manusia 

didapatkan melalui indera penglihatan (30 %) 

dan indera pendengaran (10 %). Ada enam 

tingkatan pengetahuan dalam domain kognitif 

menurut Notoadmojo (2007), yaitu : tahu 

(know), diartikan sebagai mengingat suatu 

materi yang telah dipelajari sebelumnya; 

memahami (comprehension), diartikan sebagai 

suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasi materi tersebut secara benar; 

aplikasi (aplication), diartikan sebagai suatu 

kemampuan menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi yang 

sebenarnya; analisis (analysis), adalah suatu 

kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi 

masih di dalam suatu struktur organisasi 

tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain; sintesis (synthesis), menunjukkan kepada 

suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru; evaluasi 

(evaluation), berkaitan dengan kemampuan 

untuk melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. 

Pengetahuan remaja putri yang 

meningkat secara signifikan menunjukkan 

bahwa kegiatan pendidikan kesehatan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) dapat 

dikatakan berhasil, dapat dilihat dari aspek 

pengetahuan tentang menstruasi dan personal 

hygiene yang mengalami peningkatan. Hal ini 

terjadi karena dalam pelaksanaan pendidikan 

kesehatan dapat dikatakan lancar didukung 

oleh fasilitas yang memadai (ruangan dan 

LCD). Selain itu adanya dukungan dari kepala 

sekolah dan fasilitator dalam mengkondisikan 

responden saat pelaksanaan pendidikan 

kesehatan tersebut. 

Selain hal tersebut di atas, 

pengetahuan remaja putri yang meningkat 

dapat juga dipengaruhi oleh faktor umur 

responden yang berusia lebih dari dua belas 

tahun. Semakin bertambah usia maka semakin 

banyak hal yang dikerjakan dan semakin 

banyak informasi yang diperoleh sehingga 

semakin bertambah pula pengetahuannya. Pada 

usia tersebut idealnya remaja sudah memiliki 

pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan 

masalah-masalah serta mampu menemukan 

alternatif jawaban atau penjelasan tentang 

suatu hal, tidak lagi menerima informasi apa 

adanya, tetapi akan memproses informasi itu 

dan mengadaptasikannya dengan pemikiran 

mereka sendiri. Namun, ada beberapa 

responden yang peningkatan perubahan 

pengetahuan tidak signifikan (peningkatan skor 

10) dan responden yang hasil pre-test dan 

post-test tetap (responden nomor 11 dan 19). 

Hal tersebut kemungkinan karena responden 

kurang memperhatikan pada saat pemberian 

pendidikan kesehatan, misalnya responden 

melamun atau mengobrol dengan teman di 

sebelahnya, sehingga tidak konsentrasi 

terhadap materi yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan sikap remaja putri di SMP Islam 

Manbaul Ulum Gresik sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan metode Brace berada 

pada kategori negatif, dapat dilihat bahwa 

responden kurang mengerti tentang personal 

hygiene saat menstruasi. Hal ini bisa 

dikarenakan responden belum pernah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang personal hygiene 

saat menstruasi sebelumnya. Terbukti banyak 

responden yang memberi jawaban yang salah 

pada pernyataan tentang personal hygiene. 

Sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

mayoritas responden mengalami perubahan 

sikap yang bermakna ke arah positif. Namun, 

ada juga responden yang tidak mengalami 

perubahan sikap ke arah positif, hal ini bisa 

dikarenakan responden kurang memperhatikan 

materi yang disampaikan.  Selain itu, tidak 

adanya perubahan sikap yang positif dapat 

dipengaruhi oleh kondisi emosional responden 

pada saat intervensi, kebudayaan, dan 

pengaruh dari orang yang dianggap penting, 

misalnya orang tua. Karakteristik orang tua 

dari masing-masing responden berbeda-beda 

(misalnya umur, pekerjaan, pendidikan) 

sehingga informasi yang diperoleh responden 

tentang menstruasi juga berbeda-beda. 

Menurut Notoadmojo (2003), sikap 

merupakan reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau 

objek. Seperti halnya pengetahuan, sikap juga 

terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : 

menerima, yaitu subjek mau memperhatikan 

stimulus yang diberikan, misalnya sikap 

responden dapat dilihat dari kesediaan dan 

perhatiannya terhadap pendidikan kesehatan 

yang diberikan; merespon, yaitu subjek 

memberikan jawaban bila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 



diberikan sebagai suatu indikasi dari sikap; 

menghargai, mengajak orang lain mengerjakan 

atau mendiskusikan dengan orang lain 

terhadap suatu masalah; bertanggungjawab, 

bertanggungjawab atas segala sesuatu yang 

telah dipilihnya dengan segala resiko. Sikap 

responden yang berubah positif secara 

signifikan menunjukkan bahwa kegiatan 

pendidikan kesehatan tentang menstruasi 

dengan metode brainstorming dan ceramah 

(Brace) dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat 

dilihat dari pemahaman responden tentang 

menstruasi, gangguan menstruasi, dan personal 

hygiene saat menstruasi mengalami 

peningkatan. 

Pada responden nomor 11 dan 21 

terjadi perubahan sikap yang menurun. Pada 

responden nomor 11 pengetahuan sebelum dan 

sesudah pendidikan kesehatan tidak mengalami 

perubahan, sikap sebelum dan sesudah 

pendidikan kesehatan menurun. Pada 

responden nomor 21 terjadi peningkatan 

pengetahuan dari kurang menjadi cukup, 

namun terjadi penurunan pada sikap. 

Perubahan pengetahuan dapat dipengaruhi oleh 

faktor, antara lain : pendidikan, responden telah 

mendapat pelajaran tentang menstruasi di 

sekolah, namun tidak secara lengkap; umur; 

informasi yang diperoleh, seluruh responden 

pernah mendapat informasi tentang menstruasi 

dari berbagai sumber. Pengetahuan meningkat 

tetapi sikap menurun, hal ini kemungkinan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor : apa 

yang telah dan sedang dialami seseorang ikut 

membentuk dan mempengaruhi penghayatan 

seseorang terhadap stimulus. Tanggapan akan 

menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap; 

pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

misalnya orang tua dan kakak; kebudayaan, 

kebudayaan dimana seseorang hidup dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap seseorang. 

Individu memiliki pola sikap dan perilaku 

tertentu dikarenakan mendapat reinforcement 

(penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk 

sikap dan perilaku tersebut; media massa, 

media massa sebagai sarana komunikasi yang 

berupa televisi, radio, surat kabar, majalah dan 

lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam 

pembentukan kepercayaan dan opini seseorang; 

pengaruh faktor emosional, terkadang, suatu 

bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Roger (1974) yang dikutip oleh 

Notoadmojo (2007) menyatakan bahwa 

perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan dan dari penelitian 

tersebut juga terungkap, bahwa sebelum 

seseorang mengadopsi perilaku baru, di dalam 

diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan, yaitu: awareness, yaitu orang 

tersebut menyadari arti pentingnya informasi 

kesehatan; interest, yaitu orang mulai tertarik 

pada informasi yang diterima; evaluation, yaitu 

menimbang-nimbang informasi tersebut 

bermanfaat atau tidak bagi dirinya; trial, 

subjek mulai melakukan sesuatu sesuai yang 

dikehendaki stimulus. Salah satu upaya agar 

pesan pendidikan dapat dipahami dan 

memberikan dampak perubahan perilaku 

adalah dengan menggunakan metode yang 

tepat (Notoadmojo, 2003). Kelebihan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) antara lain 

dapat merangsang semua responden untuk ikut 

berpartisipasi dan terlibat aktif dalam 

pembelajaran, dapat melatih daya kreativitas 

berpikir responden, dan dapat mendorong 

responden untuk mengekspresikan 

gagasan-gagasan baru menurut pemikiran 

mereka. Responden dalam penelitian ini berada 

pada tahap perkembangan remaja. Remaja 

sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha 

memecahkan masalah, tidak lagi menerima 

informasi apa adanya, tetapi akan memproses 

informasi tersebut dan mengadaptasikannya 

dengan pemikiran mereka sendiri, sehingga 

remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan 

kompleks serta mampu menemukan alternatif 

jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. 

Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. 

Masa remaja diawali dengan masa pubertas, 

pada perempuan salah satunya ditandai dengan 

menstruasi pertama (menarche). Proses 

brainstorming dan ceramah (Brace) membahas 

tentang menstruasi, yang merupakan salah satu 

tanda masa pubertas pada perempuan. Oleh 

karena itu, responden menjadi tertarik terhadap 

materi yang disampaikan, lebih aktif dalam 

menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan 

yang diberikan, sehingga dari hasil pengukuran 

dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan dan perubahan sikap ke arah 

positif. 

 Pendidikan kesehatan metode 

brainstorming dan ceramah (Brace) terbukti 

mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap 



remaja putri di SMP Islam Manbaul Ulum 

Gresik tentang menstruasi. Pendidikan 

kesehatan mampu mengubah perilaku individu 

atau masyarakat di bidang kesehatan termasuk 

masalah reproduksi dengan sasaran remaja. 

Pendidikan kesehatan sendiri merupakan suatu 

proses belajar, yaitu proses pertumbuhan, 

perkembangan, atau perubahan ke arah yang 

lebih baik. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

pengetahuan remaja putri di SMP Islam 

Manbaul Ulum Gresik tentang menstruasi 

sebelum pendidikan kesehatan dengan 

brainstorming dan ceramah (Brace) sebagian 

besar mempunyai pengetahuan cukup. 

Sedangkan sesudah pendidikan kesehatan 

dengan Brace sebagian besar mempunyai 

pengetahuan baik. Sikap remaja putri di SMP 

Islam Manbaul Ulum Gresik tentang 

menstruasi sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan dengan metode brainstorming dan 

ceramah (Brace) sebagian besar mempunyai 

sikap negatif. Sedangkan sesudah diberi 

pendidikan kesehatan dengan Brace sebagian 

besar mempunyai sikap positif. Brainstorming 

dan ceramah (Brace) meningkatkan 

pengetahuan remaja putri tentang menstruasi di 

SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. 

Brainstorming dan ceramah (Brace) merubah 

sikap negatif menjadi positif pada remaja putri 

tentang menstruasi di SMP Islam Manbaul 

Ulum Gresik 

 

 

Saran 

 

Bagi sekolah diharapkan kegiatan 

UKS lebih dioptimalkan pemberiaan edukasi 

berkaitan dengan upaya yang dilakukan para 

siswi agar terjadi peningkatan pengetahuan dan 

sikap tentang menstruasi. Bagi Puskesmas 

diharapkan untuk meningkatkan kunjungan ke 

sekolah untuk pemberian pendidikan kesehatan 

kepada remaja di SMP Islam Manbaul Ulum 

Gresik, mengingat informasi remaja putri 

tentang menstruasi masih kurang. Bagi 

penelitian selanjutnya, perlu adanya penelitian 

lanjutan untuk mengidentifikasi pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang menstruasi 

terhadap proses perubahan perilaku kesehatan 

dengan pemberian metode brainstorming dan 

ceramah (Brace) sehingga dapat merubah 

perilaku remaja putri di SMP Islam Manbaul 

Ulum Gresik. 
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