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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pendidikan sarapan sehat diharapkan akan meningkatkan pengetahuan orangtua 

siswa terkait pengertian sarapan sehat, manfaat sarapan sehat, syarat – syarat 

sarapan sehat, dan contoh menu sarapan sehat. Pengetahuan mengenai hal – hal 

tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya kebiasaan sarapan sehat. 

Pengetahuan sarapan sehat yang mencakup pengetahuan mengenai pengertian 

sarapan sehat, manfaat sarapan sehat, syarat – syarat sarapan sehat dan contoh menu 

sarapan sehat, berada pada kategori sedang. 

Pengetahuan tentang pengertian sarapan sehat, yang meliputi pengertian sarapan 

sehat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 berada pada 

kategori kurang. pengetahuan orang tua siswa tentang manfaat sarapan sehat yang 

meliputi manfaat sarapan sehat terkait kondisi tubuh, manfaat sarapan sehat terkait 

kemampuan belajar dan dampak negatif tidak sarapan berada pada kategori baik 

meskipun ada sedikit kekurangan pada pengetahuan tentang manfaat sarapan sehat 

bagi anak terkait kondisi tubuh. 

Pengetahuan sarapan sehat mengenai syarat – syarat sarapan sehat yang meliputi 

waktu sarapan sehat, jumlah sarapan sehat, bahan makanan sumber zat gizi, jumlah 

kebutuhan air minum perhari, dan batas konsumsi gula, garam dan lemak dalam 

sehari berada pada kategori sedang. Masih ada yang harus diperhatikan terutama 

pada kategori kurang yaitu dampak kurang minum pada anak sekolah,  batas 

konsumsi garam, gula dan lemak dalam sehari. 

Pengetahuan sarapan sehat mengenai contoh menu sarapan sehat, yang didalamnya 

meliputi contoh makanan yang baik dikonsumsi saat sarapan, dan contoh menu 

yang bukan termasuk ke dalam menu sarapan sehat, berada pada kategori sedang. 
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Masih ada yang harus diperhatikan terutama pada kategori kurang yaitu tentang 

contoh menu yang baik dikonsumsi saat sarapan. 

B. Implikasi 

Kesimpulan hasil penelitian di atas mengandung beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengertian sarapan sehat 

berada pada kriteria kurang. kondisi ini mengandung implikasi bahwa orangtua 

siswa kurang memiliki pengetahuan yang optimal tentang pengertian sarapan 

sehat sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan manfaat sarapan sehat berada 

pada kategori sedang. Kondisi ini mengandung implikasi bahwa pengetahuan 

tentang manfaat sarapan sehat terutama tentang manfaat sarapan sehat bagi anak 

perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga orang tua siswa memiliki 

pengetahuan yang optimal tentang manfaat sarapan sehat. 

3. Hasil pengelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang syarat-syarat sarapan 

sehat berada pada kriteria sedang. Kondisi ini mengandung implikasi bahwa 

pengetahuan tentang syarat-syarat sarapan sehat terutama tentang komponen 

sarapan sehat, anjuran jumlah air minum dalam sehari dan batas konsumsi garam, 

gula dan lemak masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga orangtua 

siswa memiliki pengetahuan yang optimal tentang syarat-syarat sarapan sehat. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan menu sarapan sehat berada 

pada kriteria sedang. Kondisi ini mengandung implikasi bahwa pengetahuan 

tentang menu sarapan sehat meliputi contoh makanan yang baik dikonsumsi saat 

sarapan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga orangtua siswa 

memiliki pengetahuan yang optimal tentang sarapan sehat. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan, penulis 

mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Rekomendasi bagi pelaksana kegiatan pendidikan gizi yaitu PERGIZI 

PANGAN untuk dapat melaksanakan pendidikan sarapan sehat bagi 

masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 

tentang pengertian, manfaat, syarat-syarat sarapan sehat dan contoh menu 

sarapan sehat sebagai upaya peningkatan dan pengembangan pengetahuan 

orang tua siswa.  

2. Rekomendasi untuk pihak sekolah, dapat melaksanakan pendidikan gizi 

tentang sarapan sehat untuk orang tua siswa dengan cara mengundang 

orang tua siswa ke sekolah untuk mendengarkan penjelasan tentang 

sarapan sehat sebagai upaya peningkatan dan pengembangan pengetahuan 

orang tua siswa. 

3. Rekomendasi untuk orang tua siswa, dapat lebih banyak membaca buku 

tentang pengetahuan sarapan sehat dan media informasi lainnya seperti 

koran, rubrik kesehatan, dan poster yang dipublikasikan oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tersebut dapat diakses melalui 

website ataupun di Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. 

 


