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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Introduksi 

Pada bab ini akan dijelaskan keisimpulan dari pemaparan data pada bab 

sebelumnya. Bab ini juga akan mencakup implikasi manajerial serta saran atau 

rekomendasi.  

 

6.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa Ibu sudah cukup paham dengan gizi yang baik untuk anak balita. Hal 

tersebut dapat dilihat dari variasi makanan yang diberikan kepada anak, 

pemenuhan makanan setiap harinya, membatasi makanan selingan dan 

minuman manis untuk anak, dan membiarkan anak untuk aktif bermain. 

Namun, ketiga Ibu kurang mampu untuk mendeskripsikan definisi dari 

protein. Tidak banyak contoh dari protein yang ketiga Ibu ketahui. Contoh 

dari protein yang diketahui hanya ikan. Secara garis besar, ketiga Ibu sudah 

cukup paham dengan gizi baik, namun, masih kurang spesifik. Seperti, 

kurangnya pengetahuan mengenai komposisi makanan yang tepat untuk 
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anak serta pengetahuan mengenai pemenuhan vitamin dan mineral pada 

anak balita yang juga perlu diperhatikan. Ketiga Ibu hanya mengetahui 

bahwa anak harus mendapatkan gizi yang baik, makanan yang sehat dan 

bersih. 

2. Kesimpulan dari pola konsumsi anak balita bila ditinjau dari pengetahuan 

gizi Ibu adalah ketiga Ibu dapat dianggap cukup mampu untuk memenuhi 

kebutuhan gizi dan makanan sehat untuk anak. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pemaparan ketiga Ibu mengenai pola konsumsi anak dan peran orang 

tua di dalamnya. Pemaparan dari ketiga Ibu mengenai pola konsumsi dari 

anak kurang spesifik. Ketiga Ibu hanya dapat memaparkan variasi makanan 

yang biasa dimakan seperti ikan-ikanan, sayur-sayuran dan beberapa buah-

buahan. Intensitas dari konsumsi makanan tersebut pun tidak pasti, 

tergantung dari kemauan anak. Ketiga Ibu kurang mempu menjelaskan 

kuantitas atau jumlah dari makanan yang dikonsumsi oleh anak. Namun, 

dari hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa anak setiap hari 

hanya mengonsumsi beberapa lauk, seperti contoh hanya nasi dengan ayam, 

atau nasi dengan sayur dengan lauk lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

porsi makan yang tepat menurut Matthew. Pola konsumsi dari anak 

dipengaruhi juga oleh peran orang tua. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

orang tua yang mampu menentukan makanan yang baik dan pantas untuk 

dikonsumsi anak. Ketiga Ibu masih membiarkan anak untuk jajan dan 

mengonsumsi beberapa camilan. Salah satu dari ketiga Ibu menyatakan 

bahwa anak dari Ibu tidak menyukai sayur, hal tersebut dikarenakan orang 
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tua dari anak juga tidak menyukai sayur. Anak akan mencontoh apa yang 

dilakukan orang tua, maka dari itu terbukti bahwa anak tidak menyukai 

sayur dikarenakan orang tua yang tidak menyukai sayur. 

 

6.3 Implikasi Manajerial 

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, gambaran di lapangan 

menunjukkan bahwa pola konsumsi anak balita dipengaruhi oleh pengetahuan dari 

Ibu. Pengetahuan gizi Ibu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 

pendidikan, pekerjaan orang tua, dan tingkat ekonomi keluarga. Hasil di lapangan 

menunjukkan bahwa ketiga Ibu di Play Group ‘Aisyah memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai gizi yang baik dan pola konsumsi yang baik untuk anak 

balita. Namun, peran orang tua terutama Ibu dalam mengaplikasikan pengetahuan 

tersebut masih kurang. Maka dari itu, dibutuhkannya penyuluhan tentang praktek 

pemberian gizi yang baik untuk anak balita. 

 

6.4 Saran atau Rekomendasi 

6.4.1 Saran 

Penulis menyarankan adanya pemberian penyuluhan untuk para Ibu, 

terutama Ibu-ibu yang memiliki anak balita dan perlunya perhatian khusus untuk 

perkembangannya. Dalam penyuluhan diperlukan juga adanya motivasi untuk 

para Ibu, agar orang tua lebih tergerak dalam pengambilan peran serta lebih 

memperhatikan gizi dan pola konsumsi yang baik untuk balita. Penyuluhan dapat 

dilakukan dengan mengundang seorang praktisi dalam bidang gizi, dan juga akan 
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dibuka sesi tanya jawab, agar orang tua, terutama Ibu dapat menyampaikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan teknis yang terjadi di kehidupan. 

Dalam penyuluhan juga bisa sekaligus diadakan demo masak. Lokasi yang paling 

memungkinkan diadakannya penyuluhan adalah di sekolahan, karena Ibu-ibu 

sering mengantar anak ke sekolah. 

 

6.4.2 Rekomendasi 

Penulis merekomendasikan dalam penyuluhan disertakan pendidikan lebih 

spesifik mengenai gizi yang baik dan pola konsumsi yang tepat untuk anak balita. 

Penyuluhan yang diadakan akan lebih baik apabila dibuat sesederhana mungkin, 

agar para Ibu dengan mudah mengerti dan dapat mengaplikasikan secara 

langsung. Dalam penyuluhan disertakan juga motivasi untuk para Ibu, agar lebih 

tergerak dalam pengambilan peran dalam pemberian gizi yang baik dan pola 

konsumsi yang tepat untuk anak balita. Tidak hanya itu, penyuluhan dapat 

dilakukan sekaligus dengan praktek untuk membuat makanan yang sehat, kaya 

serat, buah serta sayuran untuk anak-anak yang susah atau tidak suka 

mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sehingga para Ibu dapat 

mempraktekkannya di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah 

didapat. 

 


