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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa implementasi program Kampung KB Kencana Sehati dalam upaya 

penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor berjalan cukup baik, hal dapat dilihat 

dari empat dimensi implementasi yang meliputi: 

a. Komunikasi 

Proses komunikasi pada implementasi program Kampung KB Kencana Sehati 

dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor berjalan cukup baik, 

hal ini dilihat dari komunikasi antar para pengurus pokja Kampung KB Kencana 

Sehati yang berjalan lancar.  Dalam sub dimensi konsistensi penyampaian 

informasi sudah berjalan optimal. Pokja Kampung KB Kencana Sehati rutin 

melakukan kegiatan pendampingan keluarga seperti pendampingan catin, kelas 

ibu hamil, dan kelas ibu balita sebagai upaya penanggulangan stunting di Desa 

Sempor Lor. Namun komunikasi dalam pelaksanaan program Kampung KB 

Kencana Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor 

masih terdapat hambatan yaitu  proses komunikasi dengan pihak eksternal 

seperti masyarakat atau ibu pun juga belum berjalan dengan baik. Hal itu dilihat 

dari masih adanya sasaran program yang miss comunication mengenai 

informasi yang didapat, hal itu disebabkan karena sasaran program tidak 
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mempunyai handphone sebagai sumber media mendapatkan informasi, 

sehingga informasi yang didapat itu hanya dari tetangga sekitar saja. Dilihat 

dari kejelasan komunikasi juga masih belum berjalan dengan baik, hal itu dilihat 

dari masih adanya sasaran program yang tidak menerima bahwa anaknya 

dikatakan sebagai balita stunting, hal itu disebabkan karena sasaran program 

belum paham mengenai maksud dan tujuan adanya program stunting ini. 

b. Sumberdaya 

  Dimensi sumberdaya pada implementasi program Kampung KB Kencana 

Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor berjalan 

cukup baik, hal ini dilihat dari sumberdaya anggaran Kampung KB yang berasal 

dari APBN, DAK Non Fisik, dan dana desa Sempor Lor. Sejauh ini dalam hal 

anggaran sudah cukup memenuhi kebutuhan dari program kampung KB 

Kencana Sehati. Namun dimensi sumberdaya dalam pelaksanaan program 

Kampung KB Kencana Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa 

Sempor Lor masih terdapat kekurangan yaitu masih kurangnya jumlah pengurus 

pokja kampung KB dan kurangnya pelatihan SDM tentang pengelolaan 

kampung KB. Kemudian dilihat dari sub dimensi fasilitas, fasilitas untuk 

program kampung KB sudah cukup lengkap. Hal ini dilihat dari tersedianya 

fasilitas seperti gapura, baliho stunting, rumah dataku, dapur program Dashat, 

ruangan BKB, sekretariat, BKB kit stunting, dan media permainan anak. 

Namun masih terdapat kekurangan, yaitu belum tersedianya timbangan bayi 

modern, Kampung KB Kencana Sehati masih menggunakan timbangan dacin 

dalam proses pengukuran berat badan bayi. 
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c. Disposisi 

  Dimensi disposisi pada implementasi program Kampung KB Kencana 

Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor sudah 

berjalan baik. Hal ini dilihat dari para pengurus pokja kampung KB yang 

berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya memberi pendampingan keluarga sebagai upaya penanggulangan 

stunting. Pengurus Pokja Kampung KB rutin melaksanakan kegiatan 

pendampingan keluarga setiap bulannya, hal ini sebagai bukti bahwa kelompok 

kerja Kampung KB Kencana Sehati bertangggungjawab atas tugas dan 

kewajibannya. 

d. Struktur Birokrasi 

 Dimensi struktur birokrasi pada implementasi program Kampung KB 

Kencana Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor 

berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari pengurus pokja kampung KB Kencana 

Sehati sudah melakukan koordinasi dengan pihak perangkat desa Sempor Lor, 

PLKB Kecamatan Kaligondang, dan Puskesmas Kalikajar terkait program 

kampung KB dalam upaya penanggulangan stunting di desa Sempor Lor, 

sehingga proses fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam dimensi 

struktur birokrasi berjalan baik. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu tidak 

adanya SOP khusus yang dijalankan oleh pengurus kelompok kerja program 

Kampung KB Kencana Sehati dalam upaya penanggulangan stunting di Desa 

Sempor Lor.  
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5.2. Implikasi 

  Berdasarkan kesimpulan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan 

bahwa implementasi program Kampung KB “Kencana Sehati” dalam upaya 

penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor sudah berjalan cukup baik, namun 

masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses implementasinya. Maka untuk 

mengoptimalkan implementasi program kampung KB Kencana Sehati dalam upaya 

penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor, implikasi di dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan implementasi program Kampung KB dalam upaya 

penanggulangan stunting ini penyampaian informasi baik antar internal 

maupun eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan program. Masyarakat 

harus terus diberikan informasi yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan 

program kampung KB dalam penanggulangan stunting. 

2. PLKB Kecamatan Kaligondang perlu mengadakan pelatihan pengurus 

pokja kampung KB terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Kampung KB. 

Selain itu perlu pembenahan sumberdaya manusia pada struktur organisasi 

Kampung KB Kencana Sehati, karena banyaknya pengurus pokja Kampung 

KB yang mempunyai pekerjaan lain diluar Kampung KB. Hal ini perlu 

dilakukan sebagai upaya agar pengurus pokja Kampung KB memberikan 

pelayanan yang prima dan pelaksanaan kegiatan program Kampung KB 

dapat berjalan dengan optimal.  

3. Perlu adanya evaluasi secara berkala, konsisten, dan kontinyu dari PLKB 

Kecamatan Kaligondang dan Kampung KB Kencana Sehati terhadap 
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fasilitas-fasilitas yang belum ada pada Kampung KB. Sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan dengan baik. 

4. PLKB Kecamatan Kaligondan dan Kampung KB Kencana Sehati perlu 

membuat SOP dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB Kencana Sehati 

dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Sempor Lor sebagai 

pedoman kerja, informasi hambatan kerja, dan tolak ukur kedisiplinan para 

pengurus kelompok kerja Kampung KB Kencana Sehati. 

5. Kampung KB Kencana Sehati perlu menampung dan menindak lanjuti 

saran-saran yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

program Kampung KB dalam upaya penanggulangan stunting, hal ini 

sebagai upaya untuk pemaksimalan koordinasi antara aktor-aktor yang 

terlibat dalam pelaksanaan implementasi program kampung KB dalam 

upaya penanggulangan stunting. 

6. Hasil penelitian ini secara praktis digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk Kampung KB Kencana Sehati agar mengkaji lebih lanjut mengenai 

implementasi program Kampung KB dalam upaya penanggulangan stunting 

di Desa Sempor Lor. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi saran 

dan masukan bagi Kampung KB Kencana Sehati dan PLKB Kecamatan 

Kaligondang sebagai yang bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaan 

implementasi program Kampung KB Kencana Sehati  dalam upaya 

penanggulangan stunting. 

  


