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ABSTRAK 

 
Ekstrak daun kelor merupakan suplemen makanan yang banyak mengandung zat gizi sehingga 
digunakan untuk meningkatkan berat badan balita. Survey awal di TK Aisyiyah didapatkan 6 dari 
10 balita status gizi kategori kurus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan status gizi 
balita menggunakan ekstrak daun kelor (Moringa).  
Desain yang digunakan adalah rancangan pra eksperimen menggunakan pendekatan one group 
pretest posttest. Populasi penelitian seluruh balita di TK Aisyiyah bulan September sampai 
September 2016 sebanyak 30 responden dengan teknik sampling simple random sampling. Sampel 
penelitian sebanyak 28 responden. Variabel independen yaitu esktrak daun kelor (Moringa) 
sedangkan variabel dependen yaitu status gizi balita. Data diambil menggunakan lembar observasi 
kemudian dianalisis sesuai variabel serta skalanya masing-masing. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian kecil balita sebelum diberikan ekstrak daun kelor 
(Moringa) status gizinya kurus dan setelah diberikan ekstrak daun kelor sebagian besar status 
gizinya mengalami kenaikan.  Hasil uji wilcoxon sign rank test didapatkan taraf signifikan Z = -
2,646 dan p = 0,008 berarti p < 0,05 sehingga H1 diterima yaitu terjadi peningkatan status gizi 
balita dengan menggunakan ekstrak daun kelor (Moringa). Melihat hasil penelitian ini maka 
Ekstrak daun kelor merupakan salah satu suplemen alternative pilihan dalam meningkatkan status 
gizi pada balita .  
 
Kata kunci : ekstrak daun kelor (Moringa), status gizi balita 
 
PENDAHULUAN 

 
Anak balita bukan merupakan orang 

dewasa dalam bentuk kecil, karena anak balita 
mempunyai sifat berlainan dari orang dewasa. 
Walaupun pertumbuhan dan perkembangan 
berjalan menurut norma-norma tertentu, 
seorang anak dalam banyak hal bergantung 
kepada orang dewasa, misalnya mengenai 
makan, perawatan, bimbingan, perasaan 
aman, pencegahan penyakit dan sebagainya. 
(Bahrman, 2005). 

 Pertumbuhan seorang anak bukan 
hanya sekedar gambaran perubahan ukuran 
tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan 
gambaran tentang keseimbangan antara 
asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh 
karena itu pertumbuhan merupakan indikator 
yang baik dari perkembangan status gizi anak 
(Depkes RI, 2006). 

 Salah satu permasalahan kesehatan di 
Indonesia adalah kematian anak usia bawah 
lima tahun (balita). Angka kematian balita di 
negara-negara berkembang khususnya 
Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu 
penyebab yang menonjol diantaranya karena 

keadaan gizi yang kurang baik atau bahkan 
buruk. Kondisi gizi anak-anak Indonesia rata-
rata lebih buruk dibanding gizi anak-anak 
dunia dan bahkan juga dari anak-anak Afrika. 

 Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 
Dasar (RISKESDAS) 2013, prevalensi gizi 
kurang pada usia dibawah 5 tahun di 
Indonesia sebesar 17,9% (3,7 juta balita), 
sebanyak 6800 balita di Jawa Timur 
mengalami gizi buruk yang 25%nya 
disebabkan oleh asupan gizi kurang. 

 Berdasarkan survey awal penelitian 
pada tanggal 10 September 2014 didapatkan 
dari 10 anak yang berusia 48-60 bulan di TK 
Aisyiyah Desa Gembong Kecamatan Babat 
Kabupaten Lamongan, 6 anak (60%) status 
gizinya kurang dan 4 anak (40%) status 
gizinya baik. Dari data diatas didapatkan 
masalah penelitian ini adalah masih 
banyaknya anak yang mengalami masalah 
status gizi . 

 Faktor yang mempengaruhi status gizi 
antara lain penyebab langsung dan penyebab 
tidak langsung. Penyebab langsung adalah 
makanan anak dan penyakit infeksi, 
sedangkan penyebab tidak langsung adalah 
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ketahanan pangan dikeluarga, pola 
pengasuhan anak, pelayanan kesehatan dan 
kesehatan lingkungan. 

 Penyebab langsung makanan di antara 
Kebiasaan yang mementingkan dan 
mendahulukan kepala keluarga dalam 
distribusi makanan dan membelakangkan 
anak-anak terutama balita adalah tindakan 
yang salah. Apabila keadaan tersebut 
berlangsung terus menerus maka dapat 
menimbulkan gizi kurang (Suhardjo, 2006). 
Tidak hanya itu, anak yang menyukai 
makanan atau jenis makanan tertentu biasanya 
akan memilih makanan yang anak sukai 
sehingga tubuh tidak mendapatkan semua zat 
gizi yang diperlukan (Proverawati, 2010).  

 Penyakit infeksi yang mungkin 
diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak 
hanya disebabkan makanan yang kurang 
tetapi juga karena penyakit infeksi. Anak yang 
mendapat makanan yang baik tetapi karena 
sering sakit diare atau demam dapat menderita 
kurang gizi. Demikian pada anak yang 
makannya tidak cukup baik maka daya tahan 
tubuh akan melemah dan mudah terserang 
penyakit infeksi. Kenyataannya baik makanan 
maupun penyakit secara bersama-sama 
merupakan penyebab kurang gizi (Depkes RI, 
2006). 

 Penyebab tidak langsung ketahanan 
pangan keluarga merupakan faktor yang 
mempegaruhi dan menentukan kebutuhan 
akan kualitas dan kuantitas makanan dengan 
jumlah dan mutu yang memadai. Keterbatasan 
penghasilan keluarga turut menentukan mutu 
makanan yang disajikan. Penghasilan 
keluarga turut menentukan hidangan yang 
disajikan untuk keluarga sehari-hari, baik 
kualitas maupun jumlah makanan 
(Proverawati, 2010). 

 Pola pengasuhan anak yang sesuai 
dapat mempengaruhi status gizi anak 
khususnya anak balita yang memasuki pra 
sekolah yang dapat berfikir ktitis apabila tidak 
sesuai dengan keinginannya (Suhardjo, 2006). 

Pelayanan kesehatan dan kesehatan 
lingkungan Pelayanan kesehatan dan sanitasi 
lingkungan adalah tersedianya air bersih dan 
sarana pelayanan kesehatan dasar yang 
terjangkau oleh seluruh keluarga (Soekirman, 
2005). 

 Dampak yang ditimbulkan antara lain 
balita akan mengalami keterlambatan 
pertumbuhan. Berat badan dan tinggi badan 
balita tidak sesuai dengan usia. Gangguan 

pertumbuhan tersebut dapat terjadi pada 
pertumbuhan dan kekuatan tulang sehingga 
mempengaruhi tinggi badan, sistem kekebalan 
tubuh sehingga balita akan sering sakit karena 
daya imun yang rendah, fungsi otot tidak 
dapat tumbuh sesui dengan usia dan sistem 
saraf pada balita. 

 Dampak lain yang muncul akibat gizi 
yang tidak seimbang menimbulkan masalah 
yang sangat sulit sekali ditanggulangi oleh 
Indonesia, masalah gizi yang tidak seimbang 
itu adalah Kurang Energi Protein, Kurang 
Vitamin A, Gangguan Akibat Kekurangan 
Yodium dan Anemia Gizi Besi (Depkes RI, 
2006 ). 

 Oleh sebab itu masalah status gizi 
pada balita merupakan masalah yang erat 
hubungannya dengan mortalitas balita tetapi 
masih dianggap sepele oleh masyarakat 
Indonesia maka dianggap penting untuk 
dilakukan suatu pencegahan dan penanganan 
status gizi buruk pada balita dengan 
memberikan asupan nutrisi tambahan. Asupan 
nutrisi tambahan juga bisa dari bahan alami 
salah satunya yaitu daun kelor (moringa) yang 
mengandung zat-zat gizi yang berlimpah, 
seperti: 10 kali lipat vitamin A dibandingkan 
pada wortel, mengandung vitamin C 7 kali 
lebih tinggi dari jeruk, sedangkan daun segar 
mengandung 220 mg vitamin C, (Hakim Bey, 
2010), 17 kali kalsium dibandingkan susu, 15 
kali potassium dibandingkan pisang, 25 kali 
zat besi dibandingkan bayam dan 9 kali lipat 
protein di bandingkan yoghurt. Jika dengan 
pemberian makanan yang dicampur dengan 
ekstrak daun kelor maka sama dengan 
mengkonsumsi bahan makanan kaya gizi 
seperti yang di jelaskan di atas, maka 
diharapkan setelah mengkonsumsi ekstrak 
daun kelor balita akan tumbuh dengan sehat 
dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan 
status gizi balita. 

 Berdasarkan latar belakang diatas 
maka peneliti tertarik untuk meneliti 
peningkatan status gizi pada balita dengan 
menggunakan ekstrak daun kelor (Moringa). 

 Permasalahan yang ada pada 
penelitian ini, dapat penulis rumuskan sebagai 
berikut:”Adakah peningkatan status gizi pada 
balita dengan menggunakan ekstrak daun 
kelor (Moringa)?”. 

 Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui peningkatan status gizi pada 
balita dengan menggunakan ekstrak daun 
kelor (Moringa). 
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METODE PENELITIAN 

 
Rancangan atau desain penelitian 

adalah desain penelitian yang dirancang 
dalam menentukan metode atau jenis 
penelitian yang akan digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian (Budiman, 2011). 

Desain penelitian merupakan strategi 
untuk mencapai tujuan penelitian yang telah 
ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau 
penentuan peneliti (Nursalam, 2008).  

Desain penelitian yang digunakan 
adalah Pra-Eksperiment atau One Group 
Pretest-Postest Design yaitu suatu penelitian 
pre eksperimental di mana peneliti 
memberikan perlakuan pada kelompok studi 
tetapi sebelumnya diukur atau ditest dahulu 
(pretest) selanjutnya setelah perlakuan 
kelompok studi diukur atau ditest kembali 
(posttest) (Budiman, 2011). 

Desain ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas ekstrak daun kelor 
(moringa) untuk meningkatkan status gizi 
balita. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Data Umum 
1) Gambaran umum lokasi penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah TK Aisyiyah Desa 
Gembong Kecamatan Babat Kabupaten 
Lamongan. Balita yang kita ambil berada 
dikelas A dan B yang berusia 48-60 bulan. 
Letak TK yang dekat dengan jalan besar 
sehingga mudah ditempuh dengan kendaraan 
roda dua maupun roda empat karena jalan 
yang memadai. 

 
2) Karakteristik Balita  
Tabel 1 Distribusi balita berdasarkan jenis 

kelamin   
No. Jenis Kelamin F % 
1. 
2.  

Laki-Laki 
Perempuan 

11 
17 

39,2 
60,8 

Total 28 100 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 

besar atau 60,8 % balita usia 48-60 bulan 
berjenis kelamin perempuan. 
 
 
 
 

Tabel 2 Distribusi balita berdasarkan usia  
No. Usia Balita (bulan) F % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

4 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
4 
4 
0 

14,3 
0 

14,3 
0 

3,6 
3,6 
3,6 
17,8 
7,1 
7,1 
14,3 
14,3 

0 
Total 28 100 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 
sebagiankecil atau 17,8 % balita berusia 55 
bulan dan tidak satupun atau 0% balita berusia 
49, 51 dan 60 bulan. 

 
2. Data Khusus  
Tabel 3 Distribusi status gizi balita sebelum 

diberi ekstrak daun kelor (moringa). 
No. Status Gizi F % 
1. 
2. 
3. 

Gizi kurang 
Gizi baik 
Gizi lebih 

6 
21 
1 

21,4 
75 
3,6 

Total 28 100 
Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 

besar atau 75% sebelum mengkonsumsi 
ekstrak daun kelor status gizi balita baik 
dansebagian kecil atau 3,6% status gizinya 
lebih. 
 
Tabel 4 Distribusi status gizi balita sesudah 

diberi ekstrak daun kelor (moringa)  
No. Status Gizi F % 
1. 
2. 
3. 

Gizi kurang 
Gizi baik 
Gizi lebih 

3 
20 
5 

10,7 
71,4 
17,9 

Total 28 100 
Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar atau 71,4% sesudah mengkonsumsi 
ekstrak daun kelor (moringa) status gizi balita 
baik dan sebagian kecil atau 10,7% status 
gizinya kurang. 
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Tabel 5 Peningkatan Status Gizi Balita dengan 
memberikan ekstrak daun kelor 
(Moringa). 

Ekstrak 
Daun 
Kelor 

Status Gizi 

Total Status 
gizi 

kurang 

Status 
gizi baik 

Status 
gizi lebih 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Sebelum 6 21,4 21 75 1 3,6 28 100 
Sesudah  3 10,7 20 71,4 5 17,9 28 100 
Jumlah  9 32,1 41 46,4 6 21,5 28 100 

Z =- 2.646,  p = 0,008 
Berdasarkan tabulasi silang antara 

sebelum dan sesudah mengkonsumsi ekstrak 
daun kelor (moringa) menunjukkan bahwa 
dari 28 balita, sebagian besar status gizi baik 
yaitu berjumlah 21 balita (75%) dan sebagian 
kecil status gizi lebih yaitu berjumlah 1 balita 
(19,1%). Sedangkan sesudah diberikan 
ekstrak daun kelor (moringa) menunjukkan 
bahwa sebagian besar status gizi baik yaitu 
berjumlah 20 balita (71,4%) dan sebagian 
kecil status gizi kurang yaitu berjumlah 3 
balita (32,1%). Berdasarkah hasil statistik 
dengan bantuan SPSS dengan versi 16.0 
engan menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank 
Test didapatkan Z = -2,646 dan P = 0,008 
sehingga p sign< 0,05 maka H1 diterima 
artinya terdapat peningkatan status gizi pada 
balita dengan menggunakan ekstrak daun 
kelor (moringa). 
 
PEMBAHASAN 

 
1. Status Gizi Balita bulan Sebelum 

Diberikan Ekstrak Daun Kelor 
(Moringa)  

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 
besar sebanyak 21 balita (75%) sebelum 
mengkonsumsi ekstrak daun kelor(moringa) 
status gizi balita baik dan sebagian kecil 
sebanyak 1 balita (3,6%) status gizi balita 
lebih. 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar sebanyak 17 balita (60,8%) 
berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pada 
Tabel 4.2 diatas  menunjukkan bahwa 
sebagian kecil sebanyak 5 balita (17,8%) 
berusia 55 bulan.  

Status gizi balita merupakan  keadaan 
kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat 
kebutuhan fisik energi dan zat-zat gizi lain 
yang diperoleh dari pangan dan makanan yang 
dampak fisiknya diukur secara antroppometri 
dengan membandingkan antara tinggi badan 

dan berat badan berdasarkan teori Suhardjo 
(2006). Peningkatan tinggi badan dan berat 
badan anak berbeda-beda yang dipengaruhi 
beberapa faktor salah satunya dalam proses 
pengolahan dan pemasakan bahan makanan 
dapat menyebabkan kehilangan sebagian dari 
zat gizi terutama vitamin berdasarkan teori 
Sediaoetama, (2008). Tinggi badan balita usia 
48-60 bulan normalnya 1 bulan mengalami 
peningkatan 0,67 Cm sedangkan berat badan 
balita usia 48-60 bulan normalnya 1 bulan 
mengalami peningkatan 0,25 Kg. hal ini 
sesuai dengan teori Hidayat (2007). 

Setiap anak mengalami pertumbuhan 
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
meliputi faktor hereditas yang meliputi 
bawaan, jenis kelamin, ras, suku dan bangsa. 
Pertumbuhan anak dengan jenis kelamin laki-
laki setelah lahir akan cenderung lebih cepat 
dibandingkan dengan anak perempuan serta 
akan bertahan sampai usia tertentu. 
Sedangkan pada masa prasekolah dan sekolah 
pertumbuhan anak dengan jenis kelamin 
perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki 
ini berdasarkan teori Hidayat (2007). 

Status gizi balita dapat dipengaruhi 
oleh aktifitas balita dan pola makan balita, 
semakin banyak aktifitas balita maka pola 
makan tidak dapat terarah apabila orang tua 
tidak memperhatikan pemenuhan nutrisinya 
dan dalam pengolahan makanan sangat 
berperan penting dalam status gizi balita 
sehingga diperlukan suplemen pendamping 
makanan sehingga kebutuhan nutrisi balita 
dapat terpenuhi. 

 
2. Status Gizi Balita Sesudah Diberikan 

Ekstrak Daun Kelor(Moringa)  
Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar sebanyak 20 balita(71,4% ) sesudah 
mengkonsumsi ekstrak daun kelor(moringa) 
sebanyak 500 mg (dalam bentuk serbuk yang 
dicampurkan pada makanan yang diberikan 
pada balita dengan interval waktu sema yaitu 
1 kali sehari selama 30 hari) status gizi balita 
baik dan sebagian kecil sebanyak 3 balita 
(10,7%) status gizi balita kurang. Peningkatan 
BB rata-rata 0,94 kg/bulan, sedangkan 
peningkatan TB rata-rata 1 cm/bulan. 

Tinggi badan balita usia 48-60 bulan 
normalnya 1 bulan mengalami peningkatan 
0,67 Cm sedangkan berat badan balita usia 
48-60 bulan normalnya 1 bulan mengalami 
peningkatan 0,25 Kg. Hal ini sesuai dengan 
teori Hidayat (2007). Sehingga peningkatan 
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BB dan TB balita mengalami peningkatan 
lebih cepat dibandingkan batas normalnya. 

Terdapat banyak penelitian 
mengatakan bahwa suplementasi dapat 
meningkatkan perkembangan kognitif 
anak.Salah satu upaya yang ditempuh untuk 
mempercepat pertumbuhan dan 
perkembangan balita adalah dengan 
memperkaya makanan pendampingnya atau 
berupa suplemen dengan daun 
kelor.Berdasarkan penelitian, daun kelor 
ternyata mengandung banyak zat gizi yang 
penting bagi tumbuh kembang anak seperti 
vitamin A, protein dan kalsium.Kandungan 
ekstrak daun kelor lebih tinggi dari pada daun 
kelor basah, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Nnam (2009). 

Pemberian ekstra daun kelor akan 
menyababkan nafsu balita meningkat dan 
pemenuhan gizi balita lebih terpenuhi karena 
kandungan didalam ektrak daun kelor itu 
sendiri yang banyak mengandung gizi yang 
dibutuhkan balita untuk pertumbuhan dan 
perkembangan.  

   
3. Peningkatan Status Gizi pada Balita 

dengan Menggunakan Ekstrak Daun 
Kelor (Moringa). 

Berdasarkan tabulasi silang antara 
sebelum dan sesudah mengkonsumsi ekstrak 
daun kelor (moringa) menunjukkan bahwa 
dari 28 balita, sebagian besar status gizi baik 
yaitu berjumlah 21 balita (75%) dan sebagian 
kecil status gizi lebih yaitu berjumlah 1 balita 
(19,1%). Sedangkan sesudah diberikan 
ekstrak daun kelor (moringa) menunjukkan 
bahwa sebagian besar status gizi baik yaitu 
berjumlah 20 balita (71,4%) dan sebagian 
kecil status gizi kurang yaitu berjumlah 3 
balita (32,1%). Berdasarkah hasil statistik 
dengan bantuan SPSSdengan versi 16.0 engan 
menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank Test 
didapatkan Z = -2,646 dan  P = 0,008 
sehingga p sign< 0,05 maka H1 diterima 
artinya peningkatan status gizi pada balita 
dengan menggunakan ekstrak daun kelor 
(moringa). 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Senegal oleh Joshi (2010), bubuk 
daun kelor memiliki efek yang positif 
terhadap pencegahan dan penanggulangan 
malnutrisi pada bayi, ibu hamil dan ibu 
menyusui. Di Senegal, malnutrisi memang 
sudah menjadimasalah utama, dengan 
kejadian malnutrisi 600 pada bayi setiap 

tahunnya. Selama studi dilakukan, semua 
petugas kesehatan dan ibu mengikutipelatihan 
tentang penggunaan bubuk daun kelor ini 
pada makanan sehari-hari.Dengan 
kandunganvitamin A, kalsium, protein dan 
zinc yang banyak, tentu saja kegiatan tersebut 
terbukti dapat meningkatkan berat badan dan 
tinggi badan balita. Pada anak usia 1-5 tahun, 
disarankan mengkonsumsi 500 mg bubuk 
daun kelor setiap hari. Pengaplikasian daun 
kelor menjadi jus dapat meningkatkan status 
zat besi, vitamin A dan zinc pada bayi usia 6-
12 bulan di Nigeria. Hal ini akan dapat 
meningkatkan status gizi pada balita, yang 
kurus menjadi normal, yang normal akan 
mengalami peningkatan berat badan >0,25 Kg 
dan tinggi badan >0,67 Cm. 

Dalam hal ini ekstrak daun kelor 
sangat berperan penting terhadap status gizi 
balita, karena dalam kandungan ekstrak daun 
kelor banyak terdapat zat gizi yang 
dibutuhkan balita untuk pertumbuhan dan 
perkembangan khususnya vitamin, kalsium 
dan protein. Maka dari itu selama penelitian 
yang dilakukan penulis, dari 28 balita 
seluruhnya rutin diberikan ekstrak daun kelor 
selama 1 bulan (30 hari) dengan waktu 
pemberian sama diberikan melalui minuman 
(susu balita kondisi dingin maupun hangat dan 
jus buah kondisi dingin) dan makanan yang 
dimakan oleh balita. Hal ini menunjukkan 
bahwa esktrak daun kelor efektif 
meningkatkan status gizi balita yang melebihi 
pertumbuhan berat badan dan atau tinggi 
badan pada umumnya karena dapat 
meningkatkan nafsu makan dan memenuhi 
gizi balita yang tidak didapat dalam makanan 
yang dimakan. 

Peneliti melakukan penelitian ini 
memiliki keterbatasan diantaranya yang 
pertama dalam memilih sampel seharusnya 
mengambil balita usia 48-60 bulan yang 
memiliki status gizi kurang saja, karena 
pengaruh ekstrak daun kelor adalah 
meningkatkan status gizi, hal ini 
menyebabkan terdapat balita yang awalnya 
berstatus gizi baik berubah menjadi status gizi 
lebih setelah diberi ektrak daun kelor 
(moringa). Yang kedua gunakan instrument 
yang akurat untuk menentukan status gizi 
pada balita khususnya usia 48-60 bulan 
sehingga tidak ada kerancuan hasil akhir 
dalam menentukan status gizi balita, karena 
banyak cara dalam menentukan status gizi 
balita. 
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PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
 Setelah dilakukan analisa data dan 
melihat hasil analisa, maka peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Sebagian besar balita sebelum diberikan 

ekstrak daun kelor status gizinya baik. 
2) Sebagian besar balita setelah diberikan 

ekstrak daun kelor status gizinya baik 
bahkan ada yang lebih. 

3) peningkatan status gizi pada balita dengan 
menggunakan ekstrak daun kelor 
(Moringa). 
 

2. Saran 
 Dengan melihat hasil simpulan diatas, 
maka ada beberapa saran dari peneliti yaitu 
sebagai berikut : 
1) Bagi Profesi: Diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi 
bidan dalam upaya mengembangkan 
rencana asuhan kebidanan guna 
meningkatkan status gizi balita yang saat 
ini menjadi masalah di Indonesia. 

2) Bagi Pelayanan Kesehatan: Diharapkan 
dapat digunakan sebagai masukan tenaga 
kesehatan dalam meningkatkan mutu 
pelayanan khususnya menanggulangi 
masalah status gizi kurang pada balita. 

3) Bagi Peneliti: Diharapkan dapat 
menambah wawasan dalam 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 
perkuliahan khususnya ilmu metode 
penelitian terkait dengan ilmu kebidanan 
pada keadaan yang nyata. 

4) Bagi Peneliti Yang Akan Datang: Dapat 
digunakan sebagai bahan informasi dasar 
atau referensi khususnya dalam penelitian 
lebih lanjut untuk menurunkan angka 
status gizi kurang pada balita dengan 
menggunakan suplemen tambahan dengan 
menggunakan variabel yang belum diteliti. 
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