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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran karateristik responden dari 109 remaja wanita yang berada di RW 

02 Bojong Menteng, Bekasi. Yang diteliti berdasarkan usia terdapat remaja 

wanita berusia 10-15 tahun sebanyak 12 (11%), 16-18 tahun 25 (22,9%) dan 

19-24 tahun 72 (66,1%). 

2. Gambaran pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa remaja wanita 

yang berada di RW 02 Bojong Menteng, Bekasi memiliki pengetahuan baik 

sebanyak 31 responden (28,4%), pengetahuan cukup sebanyak 53 responden 

(48,7%) dan pengetahuan kurang sebanyak 25 responden (22,9%). Sehingga 

pengetahuan remaja wanita RW 02 adalah cukup (48,7%). 

3. Gambaran sikap yang didapatkan oleh peneliti bahwa remaja wanita yang 

berada di RW 02 Bojong Menteng, Bekasi memiliki sikap baik sebanyak 76 

responden (69,7%) dan sikap buruk sebanyak 33 responden (30,3%). 

Sehingga sikap remaja wanita yang di dapatkan di RW 02 adalah baik yaitu 

67 responden (61,5%). 

 

V.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memiliki 

beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk penelitian yang terkait pada 

penelitian ini: 

1. Bagi keluarga / orang tua  

Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan dan memberi pelajaran 

mengenai kebersihan organ reproduksi / vulva hygiene sejak usia dini, 

dikarenakan kebersihan organ reproduksi sangatlah penting dan merupakan 

daerah yang  sangat sensitif. 
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2. Bagi tenaga kesehatan  

Penelitian ini dapat menjadi acuhan pembelajaran khusunya bagi 

perawat maternitas dalam memberikan edukasi dan pemberian leaflet 

mengenai kesehatan reproduksi pada remaja wanita. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan 

diharapkan labih banyak menggali lebih dalam lagi analisis mengenai 

pengaruh atau hubungan vulva hygiene pada remaja wanita. Diharapkan 

peneliti selanjutnya lebih melengkapi kuesioner agar memenuhi sesuai 

tingkatan pengetahuan dan sikap. 
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