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Perawatan menstruasi pada remaja putri harus dilakukan dengan benar dan higienis sebab dapat 
meningkatkan risiko terkena infeksi pada organ reproduksi, dari hasil penelitian di SLTP Bogor 
yang melakukan perawatan genitalia secara benar pada saat tidak menstruasi49,6% dan 45,5% 
pada saat menstruasi dan di SLTP 27 Kota Semarang diperoleh 41,01% yang melakukan 
perawatan organ reproduksi bagian luar dengan benar.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan beberapa faktor remaja putri dengan perawatan menstruasi di Sekolah Madarasah 
Tsanawiah Sudirman Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Jenis 
Penelitian ini expalnatory survey dengan metode survey pendekatan cross sectional study dan 
teknik pengambilan sampelsimple random sampling.Jumlah populasi 112 dan sampel 52 remaja 
putri di MTs Sudirman Kawengen Ungaran Timut Kabupaten Semarang. Data diperoleh dengan 
kuesioner terstruktur dan pengumpulan data dengan wawancara, sedangkan analisis data 
menggunakan uji statistik chi Square dengan taraf signifikasnis 95%.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa remaja putri MTs Sudirman Kawengen Ungaran Timur yang mempunyai 
pengetahuan tentang menstruasi yang baik sebanyak 44,2% sikap terhadap menstruasi yang 
mendukung sebanyak 57,7%,mitos menstruasi tidak baik sebanyak 53,8% dan yang melakukan 
perawatan menstruasi sebanyak 38,5%, sedangkan yang melakukan perawatan menstruasi 
dengan pengetahuan tentang menstruasi yang baik sebanyak 47,8%,yang melakukan perawtan 
menstruasi dengan yang sikap mendukung sebanyak 43,3% dan yang melakukan perawatan 
menstruasi dengan mitos tentang menstruasi yang tidak baik sebanyak 50,0%. daari uji statistik 
chi Square menunjukkan tidak ada hubungan pengetahuan tentang menstruasi(p=0,343),sikap 
terhadap menstruasi(p=0,579)dan mitos tentang menstruasi (p=0,118) dengan perawatan 
menstruasi. disarankan pada guru dan pihak sekolah memberikan perhatian terhadap remaja 
putri terhadap perawatan menstruasi melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 
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