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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat ibu bekerja memilik bayi usia 0-6 

distribusi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan hampir setengah 

tidak pekerja sebanyak 6 (26,1%),  dan ibu yang bekerja sebanyak 17 

orang (73,9%) sebagioan besar respoden pekerja. 

2. Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat pendidikan ibu yang mempunyai bayi 

usia 0-6 distribusi responden berdasarkan pendidikan menunjukkan hampir 

setengahnya yang berpendidikan SD/SMP sebanyak 6 orang (26,1%), dan  

pendidikan SMA/PT sebanyak 17 orang (73,9%), sebagian besar 

pendidikan tinggi. 

3. Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat pengetahuan ibu menunjukkan 

hampir seluruhnya  yang berpengetahuan tinggi sebanyak 20 orang 

(87,0%), dan berpengetahuan rendah sebanyak 3 orang (13,0%), sebagian 

kecil berpengetahuan rendah. 

4. Budaya/suku ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan distribusi 

responden berdasarkan budaya atau suku menunjukkan hampir selurunya 

positif  sebanyak 19 orang (82,6%), dan yang berbudaya negatif sebanyak 

4 orang (17,4%), sebagian kecil berbudaya negative. 

5. Dari seluruh penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel menyatakan 

tidak pengaruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-

ASI dini pada usia Bayi 0-6 bulan di posyandu Noreh Sreseh Sampang  
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6. Dari analisis pengaruh dukungan petugas kesehatan terhadap pemberian 

MP-ASI dini di posyandu Noreh Sreseh Sampang  

 

7.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya pengetahuan bagi 

keluarga dan ibu agar lebih mudah mendapatkan informasi mengenai 

manfaat dan dampak pemberian MP-ASI dan meningkatkan pelayanan 

kesehatan bagi instansi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan 

anak. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarat perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu 

tentang pemberian MP-ASI. 

3. Bagi Penelti 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut secara eksperimen dengan teknik 

observasi, mengembangkan teori, analisa pada interpretasi individu dan 

dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya, perlu dilakukan study 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI pada bayi 

usia 0-6 bulan dengan menambahkan beberapa variabel dan populasi 

ataupun sampel yang lebih banyak. 

 

 


