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SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjabarkan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang hubungan smartphone addiction dan sedentary lifestyle dengan kejadian status 

gizi lebih pada remaja. 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan smartphone 

addiction dan sedentary lifestyle dengan kejadian status gizi lebih pada remaja di SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Remaja yang mengalami smartphone addiction terbanyak yaitu kategori adiksi 

sedang. Mayoritas remaja termasuk dalam indikator positive anticipation.  

2. Remaja yang mengalami sedentary lifestyle terbanyak adalah kategori sedang. 

Mayoritas termasuk dalam indikator Small screen recreation (SSR). 

3. Mayoritas remaja mengalami status gizi tidak lebih, dan hanya sebagian kecil 

yang mengalami status gizi lebih. 

4. Smartphone addiction tidak berhubungan dengan status gizi lebih. Dapat 

dikarenakan faktor psikologis sehingga menyebabkan adanya penggunaan 

smartphone hanya sebagai sarana untuk menghilangkan stress tanpa 

memperhatikan status gizi. 

5. Sedentary lifestyle dapat meningkatkan kejadian status gizi lebih pada remaja. 

Semakin tinggi sedentary lifestyle maka semakin tinggi pula status gizi pada 

remaja. 
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6.2 Saran 

1. Bagi remaja 

Diharapkan dapat menurunkan smartphone addiction dan tidak 

melakukan gaya hidup sedentari (menetap/berdiam diri) sehingga status gizi 

remaja dapat normal. 

2. Bagi institusi SMP Muhammadiyah 9 Surabaya  

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para dewan guru 

untuk dapat memberikan motivasi terhadap remaja di sekolah dalam 

menurunkan tingkat smartphone addiction berupa edukasi terkait bahaya 

kecanduan smartphone dan tidak bergaya hidup sedentari sehingga dapat 

membuat status gizi siswa menjadi normal. 

3. Bagi Profesi keperawatan 

Dapat memberikan sumber referensi sebagai tenaga kesehatan tentang 

smartphone addiction dan sedentary lifestyle dapat berdampak terhadap 

kesehatan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Dapat mengembangkan penelitian dengan jumlah sampel yang 

digunakan lebih banyak dari penelitian ini dan dapat menghubungkan terkait 

faktor lain yang dapat berhubungan dengan status gizi lebih selain 

smartphone addiction dan sedentary lifestyle seperti faktor emosional. 

  




