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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 75 responden tentang 

Hubungan Pemberian Tablet Zinc dengan Durasi Diare pada Balita di Wilayah 

UPT Puskesmas Cinere Kota Depok, maka penelitian ini dapat menarik 

kesimpulan: 

a. Gambaran karakteristik balita yang mengalami diare menunjukkan 

bahwa dari 75 responden rata-rata usia anak yaitu 23 bulan, mayoritas 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 responden (58.7%). 

b. Gambaran pemberian tablet zinc menunjukkan bahwah dari 75 responden 

rata-rata memberikan tablet zinc selama 6 hari. 

c. Gambaran durasi diare pada balita menunjukkan bahwa dari 75 

responden rata-rata durasi diare pada balita selama 3 hari. 

d. Hasil analisa menggunakan uji Uji kolerasi Rank Spearman 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian tablet Zinc 

dengan durasi diare pada balita di wilayah UPT Puskesmas Cinere Kota 

Depok dengan nilai p value = 0,027 yang berarti nilainya <0,05. 

 

V.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat dijadikan 

rekomendasi adalah : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini disarankan lebih memotivasi dan mengedukasi orang tua 

yang memiliki anak balita yang sedang mengalami diare agar lebih patuh 

dalam memberikan terapi farmakologi tablet zinc dalam 10 hari berturut 

turut sesuai dengan dosis yang diberikan dan disarankan untuk 

melakukan pendampingan dalam pemberian tablet zinc agar lebih 

memperkuat hasil penelitian 
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b. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai 

panatalaksanaan diare pada balita dan dapat dijadikan sebagai sumber 

acuan bagi penelitian selanjutnya 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan orang tua khususnya ibu dapat memberikan 

tablet zinc kepada anak dengan anjuran dosis yang sesuai yaitu 

memberikan tablet zinc tanpa putus dalam 10 hari kepada anak balita 

yang mengalami diare. 
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