
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta dari hasil analisis data, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Lebih dari sepertiga sampel di SMPN 1 Denpasar memiliki tingkat pengetahuan 

manfaat buah sayur termasuk dalam kategori sangat baik. 

2. Separuh sampel memiliki jenis konsumsi buah dan sayur yang termasuk dalam 

kategori kurang.  

3. Sebagian besar sampel memiliki jumlah konsumsi serat buah dan sayur yang 

termasuk ke dalam kategori kurang.  

4. Lebih dari separuh sampel memiliki frekuensi konsumsi buah dan sayur yang 

termasuk dalam keadaan baik. 

5. Status gizi siswa di SMPN 1 Denpasar lebih dari separuh tergolong dalam status 

gizi normal. Berdasarkan kejadian obesitas terdapat lebih dari sepertiga sampel 

dengan kejadian obesitas dan sisanya sampel tidak obesitas. 

6. Hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dan kejadian obesitas 

pada siswa di SMPN 1 Denpasar tidak bermakna. 

7. Hubungan antara jenis konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa 

di SMPN 1 Denpasar tidak bermakna. 

8. Hubungan antara jumlah konsumsi serat buah sayur dan kejadian obesitas pada 

siswa di SMPN 1 Denpasar tidak bermakna. 
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9. Hubungan antara frekuensi konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada 

siswa di SMPN 1 Denpasar tidak bermakna. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tidak ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan manfaat buah sayur, pola konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas 

pada siswa di SMPN 1 Denpasar. Berkaitan dengan keadaan yang diperoleh seperti 

pola konsumsi buah dan sayur yang kurang serta adanya kejadian obesitas, maka 

perlu dilakukan penyuluhan mengenai manfaat buah sayur maupun dampak 

obesitas di SMPN 1 Denpasar oleh mahasiswa maupun petugas Puskesmas yang 

mewilayahi sekolah tersebut.  

Tidak adanya hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dan 

kejadian obesitas, tidak adanya hubungan antara jenis konsumsi buah sayur dan 

kejadian obesitas, tidak adanya hubungan antara jumlah konsumsi serat buah sayur 

dan kejadian obesitas, serta tidak adanya hubungan antara frekuensi konsumsi buah 

sayur dan kejadian obesitas, maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

dengan komponen yang berbeda dan faktor yang lebih dominan dalam kejadian 

obesitas seperti genetik, lingkungan, psikis, kesehatan, obat-obatan, usia, pola 

makan berlebih, kebiasaan makan, dan aktivitas fisik  agar penelitian selanjutnya 

dapat lebih menggambarkan penelitian yang sebelumnya. 

 

 

 

 


