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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMPN 1oBatang Kapas 

Kabupaten Pesisir SelatantPadang dapat ditarik kesimpulan sebagairberikut: 

a. Siswaayang konsumsibbuah dan sayur kurangssebanyak 76,4% 

sedangkannsiswa yang konsumsibbuah danssayur baik sebanyak 23,6%. 

b. Pada faktor individu, didapatkan hasil bahwa untuk jenis kelamin, siswa 

laki-laki sebanyak 39,6% sedangkan siswa perempuan sebanyak 60,4%. 

Gambaran pengetahuan buah dan sayur kurang baikssebesar 81,1% 

sedangkannsiswa yangnmemiliki pengetahuan buah dan sayur baik 

sebesarn18,9%. Kemudian gambaran siswa yangnmemiliki preferensi 

buah dan sayur sebanyak 35,8%, sedangkan siswa yangytidak 

memilikippreferensi buah dannsayur sebanyak 64,2%. 

c. Pada faktor lingkungan, didapatkan hasil siswa yang memiliki pengaruh 

teman sebaya sebanyak 41,5% sedangkan siswa yang tidak memiliki 

pengaruh teman sebaya sebanyak 58,5%. Gambaran siswa yang memiliki 

ketersediaan buah dan sayuryyang baik sebanyak 50,9% sedangkan 

siswanyang tidak memiliki ketersediaan buahmdan sayur yang baik 

sebanyak 49,1%. Siswa yang pernah terpapar media massa sebanyak 

54,7% sedangkan siswa yang tidak pernah terpapar media massa sebanyak 

45,3%. 

d. Penelitian ini menunjukkan hasil faktor individuddengan konsumsi buah 

dan sayur yaitu terdapat hubunganaantara jenis kelamin dengan konsumsi 

buah dan sayur (p-value = 0,022), terdapat hubungan antara pengetahuan 

buah dan sayurrdengan konsumsi buahddan sayur (p-value = 0,012), 

danjterdapat hubungan antara preferensi buah dan sayurtdengan konsumsi 

buahjdan sayur (p-value = 0,004) 

e. Penelitian ini menunjukkan hasil faktor lingkunganrdengan konsumsi 

buahjdanjsayur yaitu terdapat hubungankantara pengaruh teman sebaya 
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dengan konsumsikbuah dan sayur (p-value = 0,032), terdapat hubungan 

antara ketersediaan buah dan sayurddengan konsumsi buah dan sayur (p-

value = 0,016), danrterdapat hubungan antara keterpaparan media massa 

denganrkonsumsi buahrdan sayur (p-value = 0,047). 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

Diharapkanmkepada respondennuntuk meningkatkanaasupan konsumsi 

buahhdan sayur sesuairdengan anjuran yangttelah ditetapkan. 

 

V.2.2 Bagi Sekolah 

a. Diharapkanrpihakjsekolah dapat memberikanrinformasi mengenai hasil 

penelitian ini untuk menjadi bahan evaluasi dari asupan yang dikonsumsi 

oleh siswa dan siswi terutama pada konsumsi buah danssayur. 

b. Diharapkan pihaknsekolahnbekerjasama dengan kampus terdekat atau 

puskesmas setempatnuntuk dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan 

siswi melalui kegiatan seperti penyuluhan ataupun seminar tentang 

mengonsumsi makanan yang bergizi terutama asupanjbuahjdanjsayur. 

c. Diharapkan siswa dan siswi dapat memilih teman yang dapat memberikan 

pengaruh yang baik terutama dalam mengonsumsi makanan yang baik 

bagi kesehatan seperti konsumsisbuah danssayur. 

d. Diharapkan pihaknsekolah dapat bekerjasamandengan ibu PKK ataupun 

kader setempat mengadakan penyuluhan atau seminar yang ditujukan 

untuk wali atau orang tua siswa dan siswi untuk senantiasa menyediakan 

buah dan sayur dirumah ataupun keterampilan dalam menyajikan buah dan 

sayur. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkanjdapat menelitijvariabel lain, seperti pendapatan 

orangjtua, pendidikan orang tua, dan lainnya, serta dapat membuat 

penelitianjmengenai konsumsijbuah dan sayur pada target lain seperti kelompok 

usia, kelompok sosial, dan juga tempat yang berbeda. 


