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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berlandaskan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

a. Gambaran karakteristik responden ibu yaitu Usia ibu dengan rata rata 

adalah 30,00 tahun.  Pendidikan ibu mayoritas memiliki pendidikan 

menegah dengan 78 responden ( 81,3%) .Sedangkan pekerjaan ibu 

mayoritas adalah ibu rumah tangga sebanyak 88 responden ( 91,7%) 

b. Gambaran karakteristik balita ( usia, jenis kel, tinggi badan ) 

a. Karakteristik usia anak memiliki rata rata 25,34 bulan sedangkan 

Karakteristik jenis kelamin anak mayoritas didapatkan 49 balita (51,0 %) 

berjenis kelamin laki-laki, karakteristik tinggi badan anak memilki 

mayositas sebanyak 92 balita tidak stunting ( 95,8%). 

c. Gambaran pengetahuan didapatkan hasil dengan mayoritas responden 

memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 68 responden ( 70,8%). 

d. Gambaran dukungan keluarga diperoleh dengan mayoritas responden 

memiliki dukungan keluarga baik sebannyak 53 responden ( 55,2%) 

e. Gambaran upaya pencegahan baik didapatkan hasil dengan mayoritas 

responden memiliki upaya pencegahan stunting yang baik sebanyak 63 

responden ( 65,6%) 

f. Hasil uji statistic menggunakan metode chi-square didapatkan hasil 

pvalue = 0,031 ( pvalue < 0,05) bahwa menunjukan ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu dengan upaya pencegahan stunting 

pada balita di Posyandu Angrrek 1 RW 06 Kelurahan Kramat jati 

g. Hasil uji statistic menggunakan metode chi-square didapatkan hasil 

pvalue = 0,004 ( pvalue < 0,05)  bahwa menunjukan ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan upaya pencegahan stunting 

pada balita di Posyandu Angrrek 1 RW 06 Kelurahan Kramat jati 
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V.2  Saran 

Berlandaskan hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa hal yang 

peneliti sarankan diantaranya yaitu: 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi, 

edukasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya 

b. Bagi Masyarakat  

Agar dapat memahami materi tentang stunting dan menjaga lingkungan 

sekitar  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi 

peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan 

sampel yang lebih luas kembali agar lebih akurat hasilnya dan 

menganalisis faktor-faktor seperti karakteristik responden dengan upaya 

pencegahan stunting, serta untuk penggunaan kuesioner pengetahuan 

diharapkan menggunakan pilihan opsi agar lebih akurat hasil jawabanya.


