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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan besar uang 

saku, frekuensi konsumsi fast food dan paparan iklan fast food di media massa 

elektronik dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Martia Bhakti Kota Bekasi 

tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 37 responden (67,3%) 

berusia 16 tahun, 16 responden (29,1%) berusia 17 tahun dan 2 

responden (3,6%) berusia 18 tahun. Responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 36 responden (65,5%), sedangkan responden laki-

laki sebanyak 19 responden (34,5%). 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 31 responden (56,4%) 

mengalami kejadian gizi lebih, sedangkan 24 responden (43,6%) 

memiliki status gizi normal. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan uang saku 

besar sebanyak 34 responden (61,8%), sedangkan 21 responden 

(38,2%) memiliki uang saku kecil. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang sering 

mengonsumsi fast food sebanyak 40 responden (72,7%), sedangkan 15 

responden (27,3%) jarang mengonsumsi fast food. Jenis fast food yang 

paling banyak dikonsumsi oleh responden adalah fried chicken 

sebanyak 32 orang (58,2%) dengan frekuensi 2x/hari, kebab dan siomay 

sebanyak 31 responden (56,4%) dengan frekuensi 2-3x/minggu. Dan 

jenis fast food yang paling sedikit dikonsumsi oleh responden adalah 

burger/hotdog dan beef steak sebanyak 1 responden (1,8%) dengan 

frekuensi 2-3x/minggu. Sandwich dan cilok dengan presentase sebesar 

1,8% (1 responden) dan frekuensi yakni, 4-6x/minggu dan 1x/hari. 

e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap paparan iklan fast food di media massa 
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sebanyak 42 responden (76,4%) sedangkan responden dengan pengaruh 

lemah sebanyak 13 responden (23,6%). Jenis media massa elektronik 

yang paling banyak dipilih oleh responden adalah internet sebanyak 51 

responden (92,7%). 

f. Berdasarkan uji statistik menunjukkan terdapat hubungan besar uang 

saku dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Martia Bhakti Kota 

Bekasi Tahun 2020 dengan p-value 0,000 (Chi-Square) dan p-value 

0,000 (Spearman Correlation). Dan uji statistik Spearman Correlation 

menunjukkan hubungan sedang antara besar uang saku dengan kejadian 

gizi lebih dengan nilai r atau nilai koefisien korelasi sebesar 0,499 

dengan korelasi positif. 

g. Berdasarkan uji statistik menunjukkan terdapat hubungan frekuensi 

konsumsi fast food dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Martia 

Bhakti Kota Bekasi Tahun 2020 dengan p-value 0,016 (Chi Square) dan 

p-value 0,004 (Spearman Correlation). Dan uji statistik Spearman 

Correlation menunjukkan hubungan sedang antara frekuensi konsumsi 

fast food dengan kejadian gizi lebih dengan nilai r atau nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,380 dengan korelasi positif. 

h. Berdasarkan uji statistik menunjukkan terdapat hubungan signifikan 

antara paparan iklan fast food di media massa elektronik dengan 

kejadian gizi lebih pada remaja SMA Martia Bhakti Kota Bekasi Tahun 

2020 dengan p-value 0,014 (Chi-Square) dan p-value 0,006 (Spearman 

Correlation). Dan uji statistik Spearman Correlation menunjukkan 

hubungan sedang antara paparan iklan fast food di media massa 

elektronik dengan kejadian gizi lebih dengan nilai r atau nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,369 dengan korelasi positif. 

i. Hasil uji multivariat menunjukkan bahwa besar uang saku merupakan 

variabel independen yang paling berpengaruh terhadap kejadian gizi 

lebih pada remaja SMA Martia Bhakti Kota Bekasi Tahun 2020 dengan 

nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai Odds ratio (OR) yang paling tinggi 

yaitu sebesar 33,313. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

V.2.1 Bagi Responden 

Bagi responden diharapkan dapat lebih memperhatikan status gizinya agar 

dapat mencegah dampak buruk terhadap kesehatan yang mengintai, seperti 

terjadinya kejadian gizi lebih dan timbulnya penyakit-penyakit lain. 

 

V.2.2 Bagi Sekolah 

Bagi pihak sekolah perlu mengadakan penyuluhan secara berkala kepada 

siswa dan siswi mengenai gizi dan makanan yang baik dikonsumsi. Diharapkan 

pula sekolah dapat mengadakan kegiatan pemantauan antropometri, seperti 

pengukuran berat badan dan tinggi badan bagi siswa dan siswinya secara berkala 

atau setiap satu bulan sekali. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Lain  

a. Diharapkan peneliti lain dapat menggunakan variabel-variabel lain 

yang lebih beragam yang berkaitan dengan kejadian gizi lebih. 

b. Diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan desain 

penelitian yang berbeda sehingga dapat mengetahui hubungan sebab 

akibat. 

c. Diharapkan peneliti lain dapat memberikan intervensi gizi untuk 

mencegah dan menanggulangi kejadian gizi lebih. 

 


