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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Setelah dikaukan penelitian pembahasan terhadap hasil penelitian sudah di 

jelaskan di bab sebelumnya, maka di simpulkan sebagai berikut : 

a. Gambaran karakteristik responden di Rw 05 Limo Depok, di dapatkan 

Hasil Usia balita  24-59 bulan dengan rata-rata usia 42,71 bulan . 

Berdasarkan karakteristik responden jenis kelamin di dapatkan 52 

responden dengan jumlah laki-laki 22 responden (42,3%) dan perempuan 

dengan jumlah 30 responden (57,7%) . dapat di simpulkan bahwa jumlah 

responden terbanyak adalah perempuan . 

b. Berdasarkan distribusi frekuensi pekerjaan di dapatkan hasil dari 52 

responden jumlah yang bekerja sebanyak 20 responden (38,5%) dan yang 

tidak bekerja sebanyak 32 responden (61,5%) .dari hasil data tersebut 

bisa di simpulkan mayoritas ibu tidak bekerja. Sedangkan distribusi 

frekuensi pendidikan di dapatkan hasil 45 responden (86,5%) 

berpendidikan rendah dan 7 responden (13%) berpendidikan tinggi . 

dapat di simpulkan hasil distribusi frekuensi pendidkan  yaitu pendidikan 

rendah. 

c. Berdasarkan distribusi frekuensi Stunting pada balita di Rw 05 Limo 

depok di dapatkan hasil jumlah stunting 17 responden (32,7%) dan tidak 

stunting sebanyak 35 responden (67,3%) dapat di simpulkan bahwa 

mayoritas responden tidak mengalami stunting. 

d. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dengan 

stunting pada balita menunjukkan  p value = 1,000yang berarti p value 

>0,05 dan nilai OR = 1,250. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pekerjaan ibu dengan Stunting pada anak 2-5 Tahun menunjukkan p 

value = 0,215 yang berarti >0,05 dan nilai OR = 0,365 . Bisa di 

simpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara pendidikan dan 

pekerjaan ibu dengan stunting pada anak usia 24-59 bulan 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Pendidikan dan Status Pekerjaan Ibu 

dengan Stunting pada anak usia 24-59 bulan , maka saran yang dapat di sampaikan dari 

peniliti adalah:  

a. Bagi Orang Tua 

Diharapkan orang tua mengetahui faktor-faktor lain yang menyebabkan stunting 

seperti faktor pengetahuan untuk mencegah terjadinya stunting . 

b. Bagi Lahan Penelitian 

Diharapkan petugas kesehatan di tempat lebih aktif untuk memberikan pendidikan 

kesehatan kepada orang tua mengenai status gizi pada balita agar balita tidak 

mengalami stunting 

c. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan dapat di jadikan sebagai media pembelajaran bahan referensi 

d. Bagi peneliti lain  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan variabel 

penelitian seperti pengetahuan dan variabel-variabel lainya 
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