
74 
 

Karina Ariella Pratiwi, 2022 

PENGARUH EDUKASI GIZI MELALUI MEDIA VIDEO ANIMASI DAN POSTER TERHADAP CITRA 

TUBUH, PENGETAHUAN, DAN SIKAP GIZI SEIMBANG PADA SISWA SMAN 10 TANGERANG 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Gizi Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

pengaruh edukasi gizi melalui media video animasi dan poster terhadap citra tubuh, 

pengetahuan, dan sikap gizi seimbang pada siswa SMAN 10 tangerang, dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

a. Karakteristik responden penelitian ini sebagian besar berusia 17 tahun, 

didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan, dan 

paling banyak responden memiliki IMT normal. 

b. Terdapat peningkatan rata-rata persepsi body image menggunakan 

Body Shape Questionnaire, pengetahuan citra tubuh, pengetahuan gizi 

seimbang, dan sikap gizi seimbang pada siswa SMAN 10 Tangerang 

dengan pemberian edukasi gizi menggunakan media poster dan video 

animasi. 

c. Terdapat peningkatan rata-rata persepsi body image menggunakan 

Figure Rating Scale pada siswa SMAN 10 Tangerang dengan 

pemberian edukasi gizi menggunakan media poster, tetapi tidak terjadi 

peningkatan rata-rata pada kelompok media video animasi. 

d. Terdapat perubahan pengetahuan citra tubuh pada siswa SMAN 10 

Tangerang dengan pemberian edukasi gizi menggunakan media poster 

dan video animasi. 

e. Terdapat perubahan pengetahuan gizi seimbang pada siswa SMAN 10 

Tangerang dengan pemberian edukasi gizi menggunakan media video 

animasi, tetapi tidak terdapat perubahan pada kelompok media poster. 

f. Tidak terdapat perubahan persepsi body image menggunakan Figure 

Rating Scale dan Body Shape Questionnaire, serta sikap gizi seimbang 

pada siswa SMAN 10 Tangerang dengan pemberian edukasi gizi 

menggunakan media poster dan video animasi. 
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g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi menggunakan 

media video animasi lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan 

citra tubuh dibandingkan dengan media poster. 

h. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada media yang lebih efektif 

dalam meningkatkan persepsi body image menggunakan Figure Rating 

Scale dan Body Shape Questionnaire, pengetahuan gizi seimbang, serta 

sikap gizi seimbang. 

V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti bermaksud ingin memberikan 

saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk kedepannya, yaitu: 

 

V.2.1 Bagi Responden 

 Dari penelitian ini, diharapkan siswa dapat menerima dan mensyukuri 

bentuk tubuh yang telah dimiliki. Selanjutnya, diharapkan siswa dapat 

mengimplementasikan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh peneliti selama 

pemberian edukasi gizi, sehingga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan prinsip gizi serta hidup sehat dan bergizi. 

 

V.2.2 Bagi Sekolah 

 Disarankan bagi pihak sekolah agar memberikan pengetahuan tambahan 

terkait citra tubuh dan gizi seimbang agar dapat menambah wawasan siswa terkait 

gizi. Pemberian pengetahuan tersebut dapat diberikan dengan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif agar siswa dapat terstimulasi 

untuk memperhatikan informasi yang disampaikan. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Disarankan kepada peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian 

mengenai pemberian edukasi kesehatan, dapat memperluas jangkauan penelitian 

dan melaksanakannya dengan waktu yang lebih lama dibandingkan penelitian ini 

agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, diharapkan dapat 

mengambil variabel lanjutan seperti perilaku gizi seimbang. Selain itu, diharapkan 
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peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian menggunakan media lainnya selain 

media poster dan video animasi. 
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