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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, 

pembahasan mengenai Peran Kader Posyandu Dalam Upaya Peningkatan 

Kesehatan Masyarakat dapat diambil kesimpulan, yakni: 

1. Inovasi Posyandu Anggrek Biru 1 membawakan perubahan yang 

signifikan, kegiatan posyandu yang biasanya hanya melakukan program 

penimbangan balita dan pusat inforasi bagi masyarakat dalam penangan 

kesehatan saja dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh kader 

posyandu menghasilkan macam–macam program pemberdayaan dalam 

melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

2. Proses pada kegiatan di Posyandu Anggrek Biru 1 ini berjalan efektif 

karena kader posyandu menjadikan maksyarakat sebagai subjek yang 

membuat masyarakat ikut terlibat penuh dalam setiap proses di posyandu 

dan kader posyandu berperan sebagai sebagai pemberdaya. Maka, selain 

menghasilkan peningkatan kesehatan juga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 



 

 

3. Hasil Peran Kader Posyandu Dalam  Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdapat 

beberapa indikator:  

 

(a) pelatihan–pelatihan yang diikuti oleh kader posyandu maka menambah pula 

perannya kader posyandu disana. Kader posyandu jadi lebih memahami 

mengenai kesehatan sehingga dapat memberdayakan dirinya dan juga 

masyarakat. 

(b) timbulnya kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya memjaga 

kesehatan serta menjaga lingkungan. 

(c) meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan adanya program–program di 

Posyandu seperti program Banksam, Batagor Melinda, dll. 

(d) meningkatnya jumlah bayi dan balita yang datang ke posyandu. 

(e) posyandu bukan lagi hanya tempat melakukan imunisasi tetapi juga 

posyandu sebagai wadah pembelajaran ibu dan bayi seperti mengenai pola 

asuh anak, pemahaman pada ibu mengenai gizi yang tepat, serta 

pertumbuhan kognitif pada anak. 

(f) dan yang terpenting kepercayaan masyarakat terhadap posyandu menjadi 

meningkat. 

 

4.2. Saran 

4.2.1. Bagian Instansi 

Bagi Instansi pemberdaya seperti kader posyandu dan petugas 

kesehatan lainnya agar dapat memperluas wawasan pemberdaya dalam bidang 

kesehatan yang berhubungan dengan pemberdayaan pada Posyandu, di 

samping memperluas wawasan tentang pemberdayaan posyandu. Kader 

Posyandu Anggrek Biru 1 yang aktif pada setiap kegiatan pelatihan yang 



 

 

diadakan dibawah naungan Dinas Kesehtan guna meningkatkan kesejahteraan 

dan memberdayakan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kegiatan 

pelatihan dilakukan lebih sering lagi guna menambah kaidah keilmuan kader 

posyandu yang nantinya ilmu tersebut di ajarkan kepada masyarakat. 

 

4.2.2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat mencari  referensi lebih 

banyak untuk proses penulisan skripsi. Selain itu pada lokasi penelitiannya 

disarankan untuk mengambil objek penelitian lebih banyak lagi. Sehingga 

hasil dari penelitian lebih berfariasi. Dengan begitu dapat menambah kaidah 

keilmuan serta wawasan baru. Terutama yang berikatan dengan pemberdayaan 

khususnya di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang dalam hal ini 

berguna dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai tamkin, yakni 

pemberdayaan. 


