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SUMMARY

HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KESEHATAN 
REPRODUKSI DENGAN PERILAKU HIGIENIS REMAJA PUTRI SAAT 
MENSTRUASI DI PERKAMPUNGAN KEDAUNG WETAN RT.04 RW.04 

TANGERANG-BANTEN
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Description :
Perilaku higienis remaja putri saat menstruasi merupakan hal penting untuk dapat menjaga 
kesehatan reproduksi seseorang, dengan berperilaku higienis saat menstruasi dapat mencegah 
seseorang dari berbagai macam penyakit akibat kesehatan reproduksi seperti kanker rahim. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran hubungan antara pengetahuan remaja 
putri tentang kesehatan reproduksi dengan perilaku higienis remajaputri saat menstruasi di 
Perkampungan Kedaung Wetan RT.04 RW.04 Tangerang-Banten. Metode penelitian yang 
dugunakan adalah cross sectional dan jumlah sampel sebanyak 60 secara purposive sampling. 
Dimensi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi meliputi definisi kesehatan reproduksi, ruang 
lingkup kesehatan reproduksi dan penyakit akibatkesehatan reproduksi. Dimensi perilaku 
higienis saat menstruasi meliputi penggunaan pembalut, pemakaian celana dan kebersihan 
vagina. Penelitian ini diukur dengan menggunaka uji korelasi spearman rank. Rata-rata skor 
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi adalah(30,20±7.343) dan rata-rata skor perilaku 
higienis remaja putri saat menstruasi adalah (31,13±5.497). Hasil uji korelasi menunjukan 
hubungan yang signifikan dengan keeratan hubungan lemah tapi pasti antara pengetahuan 
kesehatan reproduksi dengan perilaku higienis saat menstruasi (r=0.299 ; p<0,05). Pengetahuan 
remaja putri tentang kesehatan reproduksi memiliki hubungan dengan perilaku higienis remaja 
putri saat menstruasi. Sehingga perlu adanyapenyuluhan kesehatan di Perkampungan Kedaung 
Wetan mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perilaku higienis saat menstruasi
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