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BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. SIMPULAN

1. Rerata frekuensi defekasi bayi kelompok Asi eksklusif pada hari I adalah 

2,81 kali/hari, hari ketiga 4,23 kali/hari, hari ketujuh 5,80kali/hari, bulan 

pertama 3,0kali/hari, bulan kedua 1,51kali/hari, bulan ketiga 1,08 kali/hari  

dan pada bulan keempat  1,00 kali/hari.  Rentang frekuensi defekasi 1 – 12

kali/hari, frekuensi tertinggi pada minggu pertama selanjutnya terdapat 

penurunan frekuensi secara bermakna. Setelah bulan pertama sampai dengan 

bulan keempat pengamatan bayi kelompok ASI eksklusif memiliki frekuensi 

defekasi yang jarang  ( 3 – 10 hari sekali). 

Rerata frekuensi defekasi kelompok ASI non eksklusif pada hari pertama 

2,34, ketiga 3,04,  ketujuh 3,04, bulan pertama 2,35 bulan kedua 1,81, bulan 

ketiga 1,75, dan  bulan keempat 1,55 kali/hari .  Rentang frekuensi defekasi 

1 –6 kali/hari.

Rerata frekuensi defekasi kelompok Susu formula pada hari pertama 2,83, 

hari ketiga  2,66, hari ketujuh 2,75, bulan pertama 2,03, bulan kedua 1,72, 

bulan ketiga 1,70 ,dan  bulan keempat 1,67 kali/hari. Rentang frekuensi 

defekasi 1 – 5 kali/hari.

2. Konsistensi tinja kelompok ASI eksklusif  pada hari pertama lembek,

selanjutnya mayoritas lembek cair dan tidak pernah mengalami konsistensi 

yang keras. Konsistensi tinja pada kelompok ASI Non Eksklusif dan susu 
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formula, yang dominan  adalah lembek. Konsistensi tinja keras lebih banyak 

terdapat pada kelompok susu formula. 

3. Terdapat perbedaan bermakna frekuensi defekasi pada ketiga kelompok bayi

sehat pada hari ketiga, ketujuh,bulan ketiga dan keempat pengamatan.

4. Tidak terdapat perbedaan bermakna frekuensi defekasi pada ketiga 

kelompok bayi sehat pada hari pertama, bulan pertama dan kedua 

pengamatan. 

5. Terdapat perbedaan bermakna konsistensi tinja pada ketiga kelompok bayi

selama masa pengamatan. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna frekuensi defekasi dengan 

konsistensi tinja pada hari pertama, bulan pertama dan kedua pengamatan .

7. Terdapat hubungan frekuensi defekasi yang bermakna dengan konsistensi 

tinja pada hari ketiga, ketujuh, bulan ketiga dan keempat pengamatan. 

2. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian pola defekasi bayi yang dihubungkan dengan diet 

ibu.

2. Perlu dilakukan penelitian pola defekasi pada bayi dihubungkan dengan 

volume ASI ibu. 

3. Perlu dilakukan edukasi  mengenai pola defekasi bayi sehat usia pada para 

orang tua terutama yang memiliki bayi. 


