
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

 

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Siswa SD N 2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat yang memiliki 

asupan energi yang baik sebanyak 27 siswa (67,5%) dan status gizi kurang 

sebanyak 13 siswa (32,5%). 

2. Jumlah siswa yang asupan proteinnya baik sebanyak 22 siswa (55%) dan 

asupan proteinnya yang kurang sebanyak 18 siswa (45%). 

3. Jumlah siswa dengan status gizi yang baik sebanyak 18 siswa (45%) dan 

status gizinya yang kurang sebanyak 22 siswa (55%). 

4. Jumlah siswa dengan prestasi belajar yang baik sebanyak 22 siswa (55%) 

dan prestasi belajarnya yang kurang sebanyak 18 siswa (18 siswa). 

5. Tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi pada siswa 

SD N 2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat (p=0,737). 

6. Ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi siswa pada siswa 

SD N 2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat (p=0,000) dan asupan 

energi yang kurang berisiko 57,8 kali lipat menyebabkan status gizi yang 

berkurang dibandingkan dengan siswa yang asupan proteinnya cukup 

(odds ratio=57,8).  



67 
 

7. Ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar pada siswa SD N 

2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat (p=0,002) dan status gizi 

yang kurang berisiko 10,7 kali lipat menyebabkan prestasi belajar 

menurun dibandingkan dengan siswa yang status gizinya baik (odds 

ratio=10,7).  

 

5.2 SARAN 

Adapun saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Orang tua lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh anak-

anaknya. 

2. Bagi Puskesmas mengadakan program gizi siswa melalui UKS (Unit 

Kesehatan Sekolah), sehingga dapat memberikan informasi dini kepada 

sekolah tentang pentingnya menjaga asupan protein dan status gizi yang 

dapat menunjang prestasi belajar siswa. 

3. Sekolah dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada anak-anak 

sekolah Dasar Negeri 2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat tentang 

makanan yang bergizi. 

4. Penelitian ini dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya di sekolah-sekolah 

dasar di daerah lainnya. 

 

 

 


