
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada 

anak pra-sekolah berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan status ekonomi 

keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Dilihat dari tingkat kesukaan terhadap sayur dan buah serta tingkat frekuensi 

makan sayur dan buah kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah di TK Tunas 

Kasih Gianyar sebagian besar anak mempunyai kebiasaan buruk. 

2. Pengetahuan ibu tentang gizi di TK Tunas Kasih Gianyar sebagian besar ibu 

mempunyai pengetahuan tentang gizinya tidak sesuai.  

3. Status ekonomi keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar lebih banyak anak yang 

berstatus ekonomi keluarga tidak sejahtera.  

4. Terdapat kecenderungan terkait pengetahuan ibu tentang gizi dengan kebiasaan 

mengkonsumsi sayur dan buah pada anak pra-sekolah di TK Tunas Kasih Gianyar 

dimana ibu yang memiliki pemgetahuan rendah cenderung lebih sedikit 

mengkonsumsi sayur dan buah. 

5. Terdapat kecenderungan yang bermakna terkait status ekonomi keluarga dengan 

kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak pra-sekolah di TK Tunas 

Kasih Gianyar dimana keluarga yang status ekonomi berada dibawah rata-rata 

cenderung lebih sedikit mengkonsumsi sayur dan buah. 
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B. Saran 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah untuk 

memberikan penyuluhan untuk murid tentang manfaat, akibat jika tidak 

mengkonsumsi sayur dan buah. Sehingga nantinya pengetahuan mereka dapat bisa 

dijadikan masukan untuk orang tua mereka dalam menyediakan sayur dan buah setiap 

hari dirumah. Mengacu pada masih adanya anak yang memiliki kebiasaan buruk anak 

konsumsi sayur dan buah, maka perlu diberi motivasi pada orang tua anak agar sayur 

dan buah dijadikan menu favorit keluarga dengan cara pengolahaan yang menarik dan 

bermacam-macam sehingga tidak membosankan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

motivasi untuk pihak puskesmas agar lebih memaparkan program GERMAS 

dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan meneliti permasalahan yang lebih 

mendalam berkaitan dengan variabel-variabel yang terkait dengan konsumsi sayur 

dan buah pada semua golongan umur.  
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