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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

Simpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentang “Manfaat Hasil Penyuluhan Pencegahan Stunting bagi Ibu 

Hamil di desa Nagrog Kabupaten Bandung” sebagai berikut :  

5.1 Simpulan  

1. Secara umum dalam proses pelaksaan penyuluhan pencegahan stunting bagi 

Ibu hamil di desa Nagrog, meliputi materi yang disampaikan secara tatap 

muka, mudah dipahami, fasilitator cukup mampu memberikan pemahaman 

kepada ibu hamil, media serta alat bantu dalam penyuluhan membantu ibu 

hamil dalam memahami rangkaian materi yang disampaikan. Ibu hamil 

memperoleh banyak informasi terutama pada masa kehamilan dalam 

mencegah stunting, dan ibu hamil juga bersedia melakukan anjuran-anjuran 

yang telah disampaikan oleh fasilitator pada saat penyuluhan.  

2. Hasil penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dirasakan manfaatnya 

berkaitan dengan penyelenggaraan makanan terkait dengan asupan gizi, 

mengkonsumsi sumber vitamin dari buah dan sayur, mengkonsumsi sumber 

zat besi, mengkonsumsi sumber iodium dan sumber karbohidrat sesuai 

dengan kebutuhan ibu hamil. Ibu hamil juga menghindari konsumsi mie 

instan, menghindari makanan manis-manis, menghindari makanan yang 

mengandung garam tinggi. Walaupun, hanya sebagian sebagian kecil dari ibu 

hamil yang menyusun menu bervariasi dan menu disusun mingguan. Ibu 

hamil juga sudah menerapkan frekuensi pola makan 3 kali sehari dengan 2 

kali selingan makan. Ibu hamil menghindari tidur sesaat setelah makan 

supaya asupan makanan dapat dicerna secara optimal.  

3. Hasil penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dirasakan manfaatnuya 

berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai berikut :   
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a. Ibu hamil dalam melakukan perawatan diri menerapkan mandi 2 kali 

sehari, menggosok gigi, mengganti celana dalam, menggunakan 

pakaian longgar, cuci tangan dengan sabun, memotong kuku, merawat 

payudara, dan keramas 2 hari sekali.  

 

b. Ibu hamil dalam memperhatikan sanitasi dilakukan dengan 

menggunakan air bersih untuk keperluan mandi dan masak, 

menggunakan wadah air yang bersih dan tertutup, mencuci bahan-bahan 

makanan sebelum dimasak, membersihkan lingkungan rumah, tidak 

keluar malam hari, menggunakan peralatan makan yang aman dan tidak 

berbahaya bagi kesehatan, memiliki jamban sehat di rumah, membuang 

sampah dengan tertib, mengatur ventilasi dan pencahayaan rumah, serta 

mencuci wadah air minum setiap tiga hari sekali. 

c. Ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya, dilakukan dengan cara  

mengukur lingkar lengan atas, melakukan temu wicara atau konsultasi 

dengan bidan, melakukan tes laboratorium, mendapatkan imunisasi, dan 

memeriksakan kenaikan berat badan apakah sesuai dengan kebutuhan 

gizi atau tidak.  

5.2  Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan kesimpulan penelitian yang 

telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu mendapat 

perhatian dari berbagai pihak, khususnya bagi : 

1. Ibu hamil sebagai peserta penyuluhan 

Ibu hamil diharapkan mampu mempertahankan partisipasinya dalam 

penyuluhan pencegahan stunting agar mendapat lebih banyak informasi 

mengenai pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan pada masa kehamilan. 
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2. Bidan desa, petugas kesehatan, atau kader Posyandu sebagai penyelenggara 

penyuluhan 

Pihak penyelenggaran penyuluhan diharapkan mampu meningkatkan dan 

mengembangkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan stunting 

bagi ibu hamil di desa Nagrog.  

3. Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi seperti pada aspek 

penyelenggaraan makannya, perawatan diri, dan sanitasi dalam mencegah 

stunting ataupun meneliti bagaimana pola asuh ibu dalam mencegah stunting 

pada balita.  


