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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di kelurahan Samoja wilayah kerja 

Puskesmas A. Yani mengenai partisipasi masyarakat terhadap pelayanan Posyandu, 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat pengetahuan responden mengenai Posyandu sebagian besar baik, 

yaitu sebanyak 61,90% responden. 

2. Sikap yang ditunjukkan oleh responden terhadap kegiatan Posyandu secara 

umum baik, yaitu  sebanyak 96,90% responden. 

3. Perilaku yang kurang mengenai kegiatan Posyandu juga ditunjukan oleh 

sebagian besar responden, yaitu sebanyak 64,70% responden. 

 

5.2. Saran 

 

 Walaupun 60% lebih dari responden sudah mempunyai pengetahuan dan 

sikap yang baik, akan tetapi 50% lebih dari responden masih mempunyai perilaku 

yang kurang baik, hal ini menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya peran aktif mereka dalam membantu kegiatan Posyandu. Karena itu 

diperlukan upaya, antara lain sebagai berikut : 

• Pembinaan Puskesmas terhadap kader Posyandu, terutama dalam hal 

pengetahuan tetap ditingkatkan agar supaya kepercayan masyarakat terhadap 

kader bertambah baik. 

• Upaya tokoh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan penghargaan 

kepada kader Posyandu sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan motivasi 

kader dalam kegiatan Posyandu. Selain itu penghargaan ini juga dapat 
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memotivasi masyarakat untuk bersedia menjadi kader sehingga terjadi 

peremajaan dan kaderisasi yang berkesinambungan.  

• Agar pelayanan Posyandu dirasakan tidak membosankan bagi masyarakat, 

dalam waktu tertentu dapat didatangkan narasumber yang akan memberikan 

penyuluhan dengan tema yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat 

setempat. Hal ini dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat bekerja sama dengan 

Puskesmas. Selain itu bila memungkinkan dapat juga diupayakan tersedianya 

tempat bermain untuk balita di Posyandu  

• Untuk pelaksanaan Posyandu yang tertata dengan baik dan nyaman, 

diperlukan biaya yang mungkin dapat diupayakan oleh tokoh masyarakat 

melalui pendekatan-pendekatan yang tepat kepada masyarakat setempat yang 

berpotensi untuk hal tersebut atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dan swasta 

• Tokoh masyarakat dan pemuka agama di lingkungan masyarakat setempat 

sebaiknya dapat memeberikan teladan dalam keikutsertaannya untuk 

membantu pelaksanan dan pengembangan Posyandu 

 


