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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sebelum diberikan penyuluhan tentang BLW responden di Posyandu

wilayah kerja Puskesmas Mojolangu sebagian besar memiliki pengetahuan

yang cukup dan sikap yang negatif.

b. Setelah diberikan penyuluhan tentang BLW responden di Posyandu wilayah

kerja Puskesmas Mojolangu sebagian besar ibu yang memiliki pengetahuan

menjadi baik mengalami peningkatan sebesar 44,3% dan sikap mengalami

perubahan menjadi positif sebesar 17,3%.

c. Hasil analisis dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test diketahui bahwa nilai

signifikansi 0,000 < α (0,05). Karena nilai signifikansi < α, maka Ho ditolak,

yang artinya ada pengaruh penyuluhan tentang BLW terhadap pengetahuan

dan sikap ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 9 – 18 bulan, dimana

pengetahuan menjadi baik dan sikap positif responden tentang BLW

meningkat setelah diberikan penyuluhan oleh peneliti.

5.2 Saran

a. Bagi peneliti lain

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam

tentang BLW, serta lebih mempertimbangkan confounding variabel ketika

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyuluhan BLW. Serta
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apabila menggunakan instrument kuesioner yang sama sebaiknya

melakukan uji validitas kembali sehingga instrument lebih valid lagi.

b. Bagi tenaga kesahatan

Bagi tenaga kesehatan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan

promosi kesehatan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu –

ibu di posyandu, serta dapat mengadakan kelas khusus bagi balita yang

diikuti oleh orangtua dan keluarga bayi guna menambah wawasan orangtua

dan keluarga yang tinggal dekat dengan bayi khususnya mengenai metode

BLW dalam hal pemenuhan gizi bayi, melatih kemampuan sensorik dan

motorik bayi, peran keluarga dalam tumbuh kembang bayi.

c. Bagi Ibu

Ibu agar selalu memantau tumbuh kembang bayinya terutama dalam hal

kecukupan gizi dengan memberikan kesempatan bayi untuk mengeksplor

makanan yang akan ia makan sendiri guna meningkatkan kemampuan

adaptasi sosial/kemandirian bayi sejak dini. Serta diharapkan ibu dapat

menggali informasi lebih tentang BLW baik melalui tenaga kesehatan

maupun media informasi lain.


