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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran lama menstruasi pada 

remaja yang telah dilakukan pada remaja kelas XI yang mengikuti 

ekstrakulikuler di SMA Negeri 2 Klaten maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Karakteristik responden berdasarkan usia remaja kelas XI yang aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 2 Klaten 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam usia 

remaja yaitu usia 16 tahun sebanyak 45 responden (80,4%).  

2. Indek Massa Tubuh (IMT) remaja di SMA Negeri 2 Klaten termasuk 

dalam karegori normal (18,5 – 24,9 𝑘𝑔/𝑚2). 

3. Lama Menstruasi siswi SMA Negeri 2 Klaten termasuk dalam kategori 

normal (3 – 7 hari). 

4. Mayoritas jenis makanan karbohidrat sering dikonsumsi remaja yaitu 

sebanyak 33 responden (58,9%). 

5. Mayoritas jenis makanan protein sering dikonsumsi remaja yaitu 

sebanyak 32 responden (57,1%). 

6. Mayoritas jenis makanan lemak kadang - kadang dikonsumsi remaja 

yaitu sebanyak 32 responden (57,1%). 



74 
 

 

7. Mayoritas jenis fastfood/ fastfood sering dikonsumsi remaja yaitu 

sebanyak 32 responden (57,1%). 

8. Mayoritas jenis makanan serat kadang - kadang dikonsumsi remaja yaitu 

sebanyak 29 responden (51,8%). 

9. Mayoritas IMT normal dengan lama menstruasi 3-7 hari lebih sering 

mengkonsumsi jenis makanan karbohidrat, protein, dan serat. 

10. Mayoritas IMT kurus dengan lama menstruasi >7 hari kadang – kadang 

dalam mengkonsumsi makanan protein. 

11. Mayorits IMT gemuk dan obeesitas dengan lama menstruasi <3 hari 

sering dalam mengkonsumsi jenis makanan, lemak dan fastfood serta 

jarang mengkonsumsi jenis makanan protein dan serat. 

 

B. Saran 

Adanya keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi remaja putri dan pihak yang terkait 

a. Peranan dalam keluarga sangat penting dan menjadi orang pertama 

yang peduli dengan perkembangan berat badan remaja. Diharapkan 

orang tua dapat memberikan peranan dalam menjaga keseimbangan 

pola makan daa aktivitas sehingga mendapatkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) yang ideal. 

b. Sebagai bahan informasi remaja putri untuk menerapkan asupan gizi 

yang seimbang sehingga tercapai status gizi dengan indeks masa 
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tubuh yang normal, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan berat 

badan dan tidak memicu timbulnya penyakit lain akibat dari asupan 

nutrisi. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan mengetahui lebih jelas 

penelitian yang berkaitan dengan gambaran lama menstruasi pada 

remaja.  

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan bahan bacaan bagi 

mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu keperawatan dalam memahami 

gambaran lama menstruasi pada remaja. 


