
Devi Shofiya Husna, 2020 

HUBUNGAN INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP DURASI TIDUR DAN STATUS GIZI 

MAHASISWA S-1 ILMU GIZI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi Program Sarjana 

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

BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

a. Responden yang mengikuti penelitian ini memiliki rentang usia antara 

19-22 tahun dengan mayoritas responden berusia 20 tahun (56%) serta 

didominasi oleh perempuan (86%). 

b. Sebagian besar responden mempunyai intensitas penggunaan media 

sosial tinggi (42%), durasi tidur cukup (56%), dan status gizi normal 

(50%).  

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media 

sosial dengan durasi tidur (p-value= 0,000).  

d. Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media 

sosial dengan status gizi (p-value = 0,015).  

e. Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan status 

gizi (p- value = 0,011). 

 

V.2  Saran 

V.2.1  Bagi Responden 

a. Mengontrol waktu serta intensitas dalam penggunaan media sosial.  

b. Memperbaiki pola tidur menjadi lebih baik. 

c. Mengontrol status gizi dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan 

berat badan agar tetap dalam kategori normal. 

 

V.2.2  Bagi Peneliti Lain 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat meninjau dan menambahkan faktor-

faktor lain yang dapat memengaruhi durasi tidur dan status gizi remaja 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti aktivitas fisik dan 

perilaku/ kebiasaan makan serta asupan makanan.   
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b. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperhitungkan responden dalam 

ruang lingkup yang lebih besar dan lebih bervariasi sehingga 

mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai masalah durasi tidur 

dan status gizi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.  
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