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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor risiko kejadian obesitas 

pada anak usia sekolah dasar di SD Alirsyad Al Islamiyyah 01 dan 02 

Purwokerto dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel yang terbukti sebagai faktor risiko kejadian obesitas pada anak 

usia sekolah dasar adalah obesitas pada ayah, asupan energi tinggi, asupan 

lemak tinggi, dan aktivitas fisik ringan dengan probabilitas sebesar 95%. 

2. Variabel yang tidak terbukti sebagai faktor risiko kejadian obesitas pada 

anak usia sekolah dasar adalah obesitas pada ibu, asupan karbohidrat 

tinggi, lama menonton televisi > 2 jam, lama main games/medsos > 2 jam 

dan persepsi ibu yang positif terhadap obesitas pada anak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas saran – saran yang dapat disampaikan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi instansi kesehatan 

a. Meningkatkan promosi kesehatan dengan melakukan pendidikan 

kesehatan pada anak dan orang tua mengenai faktor risiko dan 

bahaya obesitas pada anak usia sekolah dasar. 

b. Dinas kesehatan bekerjasama dengan sekolah mengadakan 

penimbangan berat badan dan tinggi badan siswa secara rutin tiap 

awal semester untuk memantau status gizi siswa. 



2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah mengadakan penimbangan berat badan dan tinggi badan siswa 

secara rutin tiap awal semester untuk memantau status gizi siswa. 

b. Sekolah melaporkan hasil penimbangan berat badan dan tinggi badan 

siswa kepada orang tua wali agar dapat bekerjasama memantau 

perkembangan status gizi siswa. 

c. Menyelenggarakan senam pagi bersama dua kali seminggu dan 

penambahan ekstrakurikuler olahraga untuk mencegah dan 

mengurangi kejadian obesitas melalui peningkatan aktivitas fisik. 

d. Mengurangi jenis jajanan di kantin yang tinggi lemak dan tinggi kalori 

seperti jajanan yang digoreng (mendoan, pisang goreng, dan nasi 

goreng) 

3. Bagi Masyarakat 

Bagi orang tua lebih memperhatikan konsumsi makan anak dengan pola 

makan gizi seimbang, serta meningkatkan peran serta orang tua dalam 

mencegah obesitas pada anak usia sekolah dasar dengan meningkatkan 

aktivitas fisik. 

4. Bagi penelitian 

Dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih efisien dengan tingkat 

pembuktian yang lebih tinggi dan akurat serta meminimalkan kekurangan- 

kekurangan dalam penelitian tentang obesitas khususnya terkait data pola 

makan yang dapat menggambarkan pola makan sebelum terjadinya 

obesitas, kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan makan pada malam hari.
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