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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut. 

1) Terdapat 30 jenis (39,48%) makanan jajanan olahan di SD Kartika II-5 dan 15  

jenis (28,30%) makanan jajanan olahan di SD Negeri 1 Rawa Laut.  Jenis 

makanan jajanan olahan yang tersedia di SD Kartika II-5 dan SD Negeri 1 

Rawa Laut adalah makanan utama dan makanan camilan.  Bahan baku yang 

digunakan dalam membuat makanan jajanan olahan oleh pedagang makanan 

jajanan di SD Kartika II-5 dan SD Negeri 1 Rawa laut sebagian besar adalah 

sumber karbohidrat, seperti tepung terigu, tepung tapioka, beras, jagung dan 

singkong. 

2) Pengambil keputusan siswa dalam mengonsumsi makanan jajanan olahan 

dipengaruhi paling dominan oleh siswa itu sendiri. 

3) Perilaku konsumsi terhadap makanan jajanan olahan adalah jenis makanan 

jajanan olahan yang paling banyak dikonsumsi oleh siswa yaitu mie instan, 

frekuensi rata-rata konsumsi masing-masing makanan jajanan olahan adalah 3-

6 kali per bulan dan rata-rata jumlah konsumsi mie instan, cireng isi, siomai, 
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pempek dan bakso tusuk secara berturut-turut adalah 440,70 gram per bulan; 

324,21 gram per bulan; 1.056,14 gram per bulan; 466,67 gram per bulan; 

137,54 gram per bulan. 

4) Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi siomai oleh siswa laki-

laki dan perempuan pada tingkat kepercayaan 95%, konsumsi mie instan, 

cireng isi, siomai, pempek dan bakso tusuk oleh siswa berstatus gizi normal 

tidak berbeda signifikan dengan siswa berstatus gizi gemuk-kegemukan. 

 

 

B.  Saran 

 

 

 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, saran yang 

dapat diberikan adalah: 

1) Bagi orang tua dalam menjaga pola konsumsi anak, diharapkan memperhatikan 

kebiasaan jajan anak selama di sekolah dengan memberikan arahan dan 

pengetahuan secara persuasif mengenai makanan jajanan yang baik untuk 

dikonsumsi dalam kualitas dan kuantitas yang baik dan benar, serta 

membawakan bekal kepada anak,  karena konsumsi makanan jajanan olahan 

yang sebagian besar merupakan sumber karbohidrat dapat memberikan dampak 

yang buruk bagi status gizi dan kesehatan anak jika dikonsumsi dalam jumlah 

lebih dan secara terus menerus. 

2) Bagi pihak sekolah yang mengatur kebijakan sekolah dan pemerintah terkait 

yang membuat kebijakan mengenai perlindungan konsumsi anak, khususnya 

anak sekolah, selain melakukan pengawasan terhadap tingkat kebersihan dan 

bahan tambahan pangan ilegal, diharapkan juga memperhatikan bahan baku 
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utama yang digunakan oleh produsen makanan jajanan melalui sosialisasi 

secara intensif, serta melakukan kegiatan pembinaan terhadap pedagang 

makanan jajanan agar asupan pangan anak terjamin mutu dan kualitasnya serta 

beragam, bergizi dan seimbang untuk mendukung masa tumbuh kembang 

anak, 

3) Bagi peneliti lain, disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan kajian 

yang lebih luas yaitu melihat atribut-atribut yang mempengaruhi perilaku 

konsumsi siswa terhadap makanan jajanan dan asupan zat gizi dari kebiasaan 

mengonsumsi makanan jajanan dan ketersediaan makanan jajanan oleh 

pedagang kaki lima yang berada di luar pagar sekolah, karena jumlah pedagang 

di luar pagar sekolah cukup banyak dan siswa dapat membeli makanan jajanan 

yang dijual oleh pedagang kaki lima tersebut saat jam pulang sekolah, padahal 

makanan jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima tersebut tidak terjamin 

mutu dan kualitasnya.   


