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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan terhadap 

Konsumsi Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan Prestasi Belajar 

Siswa di SDN 01 Kerambitan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rata-rata total energi siswa yaitu 1282 kkal, rata-rata total protein yaitu 51,8 

gram, rata-rata total energi sarapan yaitu 621 kkal, dan total protein sarapan 

yaitu 24,2 gram. 18 sampel sudah tercukupi asupan energi. Untuk asupan 

protein 17 sampel tercukupi dan 1 sampel masih belum tercukupi. 

2. Rata rata frekuensi jajan siswa yaitu 28,56, dengan subyek yang termasuk 

kategori sering jajan yaitu 10 orang (55,56%) dan yang termasuk jarang jajan 

yaitu 8 orang (44,44%). 

3. Dari 18 siswa, 12 siswa (66,67%) memiliki status gizi baik. Sisanya sebyaknya 

3 siswa (16,67%) memiliki status gizi lebih dan 3 siswa (16,67%) memiliki 

status gizi obesitas 

4. Rata-rata nilai raport siswa yaitu 80,98, nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 72 

5. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa ada kecenderungan konsumsi zat gizi 

sarapan khususnya energi dan protein memiliki keterkaitan terhadap prestasi 

belajar 

6. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tidak ada kecenderungan antara  

frekuensi jajan terhadap prestasi belajar 



46 
 

7. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tidak ada kecenderungan antara zat gizi 

terhadap prestasi belajar 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan terhadap 

Konsumsi Zat Gizi Sarapan, Frekuensi Jajan, Status Gizi, dan Prestasi Belajar 

Siswa di SDN 01 Kerambitan, Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang diperoleh. Diharapkan sampel tidak melewatkan sarapan 

lebih rutin untuk sarapan pagi dan lebih beragam dalam pemilihan makanan 

karna penting untuk menunjang prestasi belajar dan terbukti bahwa mereka 

yang memiliki kualitas sarapan yang kurang baik cenderung memiliki nilai 

raport yang jelek dibanding dengan mereka yang memiliki sarapan yang baik. 

2. Pemilihan jajan perlu diperhatikan supaya sampel lebih memilih jajanan yang 

sehat, diperlukanpihak sekolah juga mendukung hal tersebut melalui kantin dan 

penjual jajanan di lingkungan sekitar sekolah untuk dapat memberi variasi 

makanan jajanan yang memiliki zat gizi lengkap seperi karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan mineral. 

 

 

 

 

 

 


