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BAB VI 

PENUTUP  

 

 

VI.1 Kesimpulan  

Hasil kesimpulan berdasarkan analisa univariat dan bivariat dengan 

menggunakan uji chi square, didapatkan hasil sebagai berikut:  

1. Derajat kesakitan dismenore primer paling banyak berada pada derajat 2 yaitu 

46,7% kemudian diikuti oleh derajat 1 (40,1%) dan derajat 3 (13,2%).  

2. Gambaran karakteristik responden (status gizi, lama menstruasi, usia 

menarche, dan siklus menstruasi) didapatkan hasil bahwa gambaran untuk 

status gizi pada remaja putri di SMAN 6 Depok paling banyak dalam kategori 

status gizi normal,  yaitu sebesar 83,5%. Lama menstruasi pada remaja putri 

di SMAN 6 Depok umumnya berada pada rentang 2-7 hari, yaitu sebesar 

92,3%. Siklus menstruasi pada remaja putri di SMAN 6 Depok mayoritas 

memiliki siklus menstruasi dengan jarak 21-35 hari, yaitu sebesar 68,1% dan 

gambaran usia menarche pada remaja putri di SMAN 6 Depok berada dalam 

kategori  medium (12-13 tahun) sebesar 66,5%,  early (≤ 11 tahun) sebesar 

22%, dan late (≥ 14 tahun) sebesar 11,5%.   

3. Gambaran frekuensi konsumsi makanan siap saji pada remaja putri di SMAN 

6 Depok paling banyak dalam kategori sering yaitu sebesar 51,6%  dan jarang 

sebesar 48,4%.  

4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik responden (status 

gizi, lama menstruasi, usia menarche, dan siklus menstruasi) dengan kejadian 

dismenore primer.  

5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi konsumsi makanan 

siap saji dengan kejadian dismenore primer.
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VI.2 Saran 

1. Diharapkan remaja putri SMAN 6 Depok dapat menjaga pola makan dengan 

menerapkan prinsip gizi seimbang dan menerapkan pola hidup sehat, dengan 

cara mengurangi konsumsi makanan dengan lemak tinggi seperti makanan 

cepat saji (fast food), mengurangi konsumsi gorengan dll, memperbanyak 

konsumsi buah dan sayur, rutin melakukan aktvitas fisik atau olahraga hal 

tersebut dapat mencegah dan mengurangi terjadinya dismenore dan rasa nyeri 

saat menstruasi.  

2. Diharapkan bagi pihak sekolah agar dapat memaksimalkan program 

pendidikan kesehatan khususnya kepada para siswi, dengan cara memberikan 

jadwal rutin untuk pendidikan kesehatan resporduksi remaja. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan mengembangkan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian dismenore primer untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang benar-benar berhubungan kejadian dismenore primer. 

Sebaiknya penelitian selanjutnnya dapat menerapkan metode lain agar bisa 

mengetahui masalah kesehatan apa saja yang terjadi pada remaja putri 

khususnya terhadap kejadian dismenore. Selain itu, diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya dapat memperkaya variabel-variabel independennya 

karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian 

dismenore pada wanita.

UPN "VETERAN" JAKARTA


