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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian, terdapat sebaran usia 78 responden remaja putri, 

diketahui bahwa sebanyak 26,9% remaja putri berusia 15 tahun, sebanyak 

46,2% berusia 16 tahun, dan sebanyak 26,9% berusia 17 tahun. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 29,5% remaja putri 

mengalami gejala anemia dan sebanyak 70,5% remaja putri tidak 

mengalami gejala anemia. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 53,8% remaja putri 

memiliki pengetahuan tentang anemia yang rendah dan sebanyak 46,2% 

remaja putri memiliki pengetahuan yang tinggi. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,3% remaja putri 

memiliki durasi tidur yang kurang dan sebanyak 7,7% remaja putri 

memiliki durasi tidur yang cukup. 

e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 48,7% remaja putri 

memiliki kebiasaan tidak sarapan dan sebanyak 51,3% remaja putri 

memiliki kebiasaan sarapan. 

f. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan tentang anemia dengan gejala anemia pada remaja 

putri di MAN 4 Jakarta tahun 2022 dengan p-value = 0,001 (p < 0,05). 

g. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

durasi tidur dengan gejala anemia pada remaja putri di MAN 4 Jakarta 

tahun 2022 dengan p-value = 0,830 (p > 0,05). 

h. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kebiasaan sarapan dengan gejala anemia pada remaja putri di MAN 

4 Jakarta tahun 2022 dengan p-value = 0,017 (p < 0,05). 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

 Dari hasil penelitian, menyarankan bagi responden khusus untuk remaja putri 

agar meningkatkan pengetahuan tentang anemia, memenuhi kebutuhan durasi tidur 

yang cukup, dan membiasakan diri untuk selalu melakukan sarapan pagi. 

 

V.2.2 Bagi Sekolah 

 Dari hasil penelitian, menyarankan bagi sekolah MAN 4 Jakarta untuk 

membuat kebijakan yang berdampak pada pencegahan kejadian anemia seperti 

memberikan penyuluhan terkait anemia dan mendistribusikan tablet tambah darah 

(TTD) secara menyeluruh agar para remaja putri dapat melakukan upaya 

pencegahan anemia. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Dari hasil penelitian, menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih luas serta variabel yang 

lebih bervariasi dengan menggunakan desain atau pendekatan penelitian yang 

berbeda agar dapat lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi status gejala 

anemia. 


