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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa 

simpulan : 

1. Status gizi awal masuk sekolah pada anak sekolah dasar diketahui hasil sampel 

yang status gizi sangat kurus 5.36%, status gizi kurus 8.93%, status gizi normal 

58.93%, status gizi gemuk 7.14% dan status gizi obesitas 19.64%.  

2. Status gizi saat ini pada anak sekolah dasar diketahui hasil sampel yang status 

gizi kurus 3.57%, status gizi normal 69.64%, status gizi gemuk 1.79%, status 

gizi obesitas 25%.  

3. Hasil perubahan status gizi awal masuk sekolah dan status gizi saat ini yakni 

Jumlah anak yang awalnya berstatus gizi normal 33 sampel berubah menjadi 

status gizi kurus 2 sampel, status gizi gemuk 1 sampel dan status gizi obesitas 3 

sampel. Jumlah anak yang awalnya berstatus gizi gemuk sebanyak 4 sampel 

berubah menjadi status gizi normal 2 sampel dan status gizi obesitas 2 sampel. 

Jumlah anak yang awalnya berstatus gizi obesitas sebanyak 11 sampel berubah 

menjadi status gizi normal 2 sampel dan status gizi obesitas 9 sampel.  

4. Hasil rata-rata frekuensi makanan yang termasuk diatas rata-rata yang berstatus 

gizi normal sebanyak 48.7%, status gizi obesitas 35.7%. Hasil dibawah rata-rata 

yang berstatus gizi kurus sebanyak 3.6%, status gizi normal 51.3%, status gizi 

gemuk 1.8%, status gizi obesitas 64.3%. 

5. Hasil konsumsi asupan karbohidrat  kurang <AKG yang berstatus gizi kurus 

100%, status gizi normal 89.7%, status gizi obesitas 64.3%. Konsumsi asupan 

karbohidrat lebih >AKG yang berstatus gizi normal 10.3%, status gizi gemuk 

1.8%, status gizi obesitas 35.7%. 

6. Hasil konsumsi asupan protein kurang <AKG yang berstatus gizi kurus 100%, 

status gizi normal 64.1%, status gizi obesitas 35.7%. Konsumsi asupan protein 

lebih >AKG yang berstatus gizi 35.9%, status gizi gemuk 100%, status gizi 

obesitas 9 64.3%. 
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7. Hasil konsumsi asupan lemak lebih >AKG yang berstatus gizi kurus 100%, 

status gizi normal 90%, status gizi gemuk 100%, status gizi obesitas 92.3%. 

Konsumsi asupan protein lebih >AKG yang berstatus gizi normal 35.9%, status 

gizi gemuk 100%, status gizi obesitas 64.3%. 

8. Hasil rata-rata jenis bahan makanan yang termasuk diatas rata-rata yang 

berstatus gizi normal 33.3%, status gizi gemuk 50%, status gizi obesitas 64.3%. 

Hasil dibawah rata-rata yang berstatus gizi kurus 100%, status gizi normal 

66.7%, status gizi gemuk 50%, status gizi obesitas 35.7%. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan bagi anak sekolah dasar untuk lebih memperhatikan makanan yang 

dikonsumsi dan lebih teratur dalam mengkonsumsi makanan yang bersumber 

tinggi zat gizi dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan dan diimbangi 

dengan aktivitas fisik.  

2. Mencegah obesitas lebih baik dari pada mengobati, jika terjadi obesitas yang 

penting adalah bagaiman mengubah pandangan masyarakat agar mereka tidak 

menganggap bahwa sehat itu identik dengan gemuk. 

3. Selain pihak sekolah yang aktif dalam mengatasi angka pertumbuhan obesitas 

pada siswa, pihak keluarga juga ikut berperan penting dalm mengatasi masalah 

obesitas pada anak karena waktu yang paling banyak dihabiskan anak dirumah 

bersama keluarga. 

 

 

 

  


