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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para kader posyandu di

Kelurahan Neglasari yang merupakan wilayah kerja puskesmas Cikutra Baru dapat

disimpulkan bahwa :

· Faktor ekonomi, pengetahuan, sikap clan komunikasi tidak mempengaruhi

pemberdayaan kader posyandu di Kelurahan Neglasari, sedangkan faktor

perilaku mempengaruhi pemberdayaan kader posyandu di Kelurahan

Neglasari.

· Tingkat Ekonomi Kader Posyandu di Kelurahan Neglasari masih relative

rendah, hal ini dikarenakan pekerjaan kader tersebut sebagian besar adalah ibu

rumah tangga.

· Tingkat pengetahuan, sikap, perilaku dan komunikasi Kader Posyandu di

Kelurahan Neglasari ini tergolong kategori baik.

· Kendala yang dihadapi adalah masih ada beberapa kader yang mempunyai

komunikasi yang kurang dalam kegiatan Posyandu.

· Partisipasi kader posyandu terhadap kegiatan posyandu adalah baik, hal ini

dilihat dari program-program yang berlangsung di posyandu cukup banyak

dan berjalan lancar sehil1gga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,

serta perhatian para kader terhadap para sasaran kegiatan posyandu yang

begitu besar dengan mendatangi ke rumah- rumah apabila sasaran tidak hadir

dalam kegiatan posyandu.
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5.2. Saran

· Walaupun faktor-fak1or pengetahuan, sikap, perilaku dan komunikasi kader

posyandu di Kelurahan Neglasari ini tergolong baik, tapi usaha-usaha untuk

mempertahankan dan meningkatkan faktor~faktor tersebut masih hams terus

dilaksanakan, dalam hal ini usaha yang perIu dilakukan adalah pembinaan

rutin dari Puskesmas berupa pemberian penyuluhan, kehadiran Dokter dan

Bidan juga diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu agar para

kader semakin memahami pentingnya kegiatan posyandu dan melaksanakan

tugasnya dengan baik bagi masyarakat, serta memacu minat baca para kader

untuk mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya kegiatan posyandu dengan

memberikan buku-buku bacaan yang menarik mengenal posyandu.

Mengadakan arisan rutin setiap bulannya dengan harapan dapat membantu

masalah ekonomi yang dihadapi para kader posyandu di Kelurahan Neglasari

yang sebagian besar tergolong ekonomi menengah kebawah, serta untuk

membina komunikasi yang baik dengan sesama kader.

· Dengan melihat kader aktif yang terlibat dalam kegiatan posyandu di

kelurahan Neglasari sebagian besar berusia diatas 35 tahun, hendaknya

dilakukan upaya untuk mencari dan membina kader barn yang masih berusia

muda dan produktif dengan memberikan pengertian akan pentingnya peran

kader Posyandu dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat dalam hal

ini melalui penyuluhan-penyuluhan dengan menggunakan simulasi untuk

memudahkan dalam memahami pentingnya kegiatan Posyandu bagi

masyarakat dan menyadarkan bahwa posyandu itu adaialI milik masyarakat,

dengan demikian diharapkan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi

dalam kegiatan posyandu.
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