
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Dari pembahasan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian 

Pengumpulan Data 

Adanya perbedaan antara data-data dasar yang ada pada 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

Dari tinjaun kasus didapatkan :  

Pengetahuan keluarga balita tentang gizi 9 orang (45%), Pola makan 

balita pada keluarga balita tentang KEP 12 balita (60%), Balita sesuai 

dengan grafik KMS 12 balita (60%), Mengikuti kegiatan posyandu 16 

keluarga balita (80%), Pemberian vitamin 12 balita (60%) dan sumber 

informasi dari tim kesehatan dan kader 11 keluarga balita (55%).  

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

a. Tidak semua diagnosa keperawatan yang ditemukan pada tinjauan 

pustaka ditemukan pada tinjauan kasus. 

b. Pada tinjauan kasus ditemukan diagnosa keperawatan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan keluarga balita tentang KEP atau gizi 

buruk berhubungan dengan kurangnya kemampuan keluarga 



balita dalam mengambil keputusan tentang pemilihan, 

pengolahan serta pengaturan gizi yang seimbang pada balita. 

2. Ketidakpatuhan keluarga balita untuk memeriksakan kesehatan 

ke Puskesmas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan 

keluarga balita tentang kesehatan gizi pada balita. 

3. Kurangnya kesadaran keluarga balita tentang masalah kesehatan 

balita berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga 

balita tentang kesehatan dan status gizi pada balita.  

5.1.3 Perencanaan 

Tidak semua rencana tindakan pada tinjauan pustaka dapat 

direncanakan pada tinjauan kasus, tetapi disesuaikan dengan kondisi atau 

keadaan klien yang dihadapi. 

Rencana tindakan yang direncanakan dalam hal ini diantaranya 

penyuluhan tentang gizi atau KEP, komposisi menu makananan gizi pada 

balita. 

5.1.4 Pelaksanaan 

Semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi kelompok masyarakat. 

Pelaksanaan dari rencana tindakan ini, penulis bekerjasama dengan 

lintas program dan sektor : Petugas Puskesmas dan Kader Balita dalam 

kegiatan Posyandu Balita dan Pustu. 

 

 



5.1.5 Evaluasi  

Evaluasi dapat diukur tercapainya suatu tujuan sesuai dengan kriteria 

hasil yang diharapkan apabila klien ada secara nyata. 

5.2. Saran 

Pada penulisan karya tulis ini, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada beberapa pihak yang terkait : 

1. Pada karya tulis ini, penulis hanya mengambil 20 responden, maka 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih banyak, sehingga 

hasil penelitian dapat lebih dipertanggungjawabkan. 

2. Diharapkan program public health dari puskesmas dapat dilaksanakan 

secara optimal sehingga pembinaan kesehatan dari berbagai segi dapat 

mencapai tujuan. 

3. Diharapkan adanya dukungan dari instasi pemerintahan Kelurahan 

Manyar Sabrangan untuk mendukung kerja kader kesehatan untuk 

meningkatkan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 



 


