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BAB V 
PENUTUP 

 

 

V.I  Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijabarkan meliputi: 

a. Berdasarkan distribusi frekuensi status gizi calon pengantin di KUA 

Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tahun 2022, mayoritas calon 

pengantin memiliki status gizi normal. 

b. Berdasarkan distribusi frekuensi karakteristik, mayoritas calon pengantin 

berusia >19 tahun dan perempuan menjadi mayoritas responden 

penelitian, sebagian besar calon pengantin memiliki pendidikan terakhir 

perguruan tinggi, sedangkan berdasarkan distribusi frekuensi variabel 

independen pada calon pengantin di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota 

Depok tahun 2022, mayoritas calon pengantin mengonsumsi jenis 

makanan yang beragam dan memiliki frekuensi makan yang sesuai gizi 

seimbang. Sebagian besar calon pengantin memiliki pengetahuan gizi 

seimbang yang cukup. Mayoritas calon pengantin tidak memiliki 

pantangan makan dan sebagian besar calon pengantin juga tidak  memiliki 

kepercayaan terhadap mitos. 

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis makanan dan pengetahuan 

gizi seimbang dengan status gizi calon pengantin. Namun, tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara frekuensi makan, pantangan makan dan 

kepercayaan mitos dengan status gizi calon pengantin. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan  kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat 

diberikan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Calon Pengantin 

Calon pengantin hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan ke 

Puskesmas ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya sebelum 

melaksanakan pernikahan sebagai upaya pendeteksian malnutrisi. Calon 
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pengantin juga disarankan untuk mencari informasi mengenai kesehatan 

sebelum menikah terutama mengenai gizi. Informasi mengenai gizi pada 

calon pengantin bisa didapatkan dari Puskesmas, kader kesehatan wilayah 

setempat, maupun melalui media daring yang terpercaya seperti laman 

web atau media sosial Kementerian Kesehatan RI dan/atau Dinas 

Kesehatan setempat. Diharapkan calon pengantin juga dapat lebih sadar 

mengenai status gizinya. 

b. Bagi KUA Kecamatan Pancoran Mas 

Diharapkan bagi pihak KUA untuk melakukan koordinasi dengan 

pihak Puskesmas setempat untuk melakukan sosialisasi mengenai gizi 

pada calon pengantin dengan menyelipkan materi mengenai gizi seimbang 

dalam pembinaan calon pengantin sehingga mereka mendapatkan bekal 

mengenai kesehatannya terutama mengenai gizi sebelum melangsungkan 

pernikahan. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain dapat menjadikan penelitian sebagai sumber referensi 

untuk penelitian yang berkaitan dengan status gizi, terutama gizi pada 

calon pengantin. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang belum 

diteliti.  


