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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa implementasi program posyandu dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu-ibu rumah tangga usia produktif  di kelurahan sukadame 

kota pemetangsiantar.  

1. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 

deskriptif. Jumlah populasi penelitian ini adalah 140 orang ibu-ibu 

rumah tangga yang memliki bayi atau balita yang mengikuti 

kegiatan program posyandu. Sampel penelitian diambil sebanyak 

30 % dari setiap populasi berjumlah 44 orang ibu-ibu yang 

memiliki bayi dan balita yang mengikuti kegiatan posyandu. 

2. Puksesmas merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan 

kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, termasuk posyandu 

yang masih dipergunakan masyarakat setempat yang dimana harus 

ada kerja sama antar masyarakat dan pemerintah setempat 

sehingga ibu-ibu rumah tangga usia produktif bisa 

mengimplementasikan program posyandu yang didapatnya. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

berapa persen yang dapat mengimplementasikan program 

posyandu dalam meningkatkan pengethuan ibu rumah tangga usia 
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produktif maka dapat digunakan rumus P = 
𝑓

𝑛
 x 100 % dimana (P = 

persentasi yang dijawab, f = Frekuensi jumlah jawaban responden, 

N = jumlah sampel atau responden, % = Persentase jawaban 

responden maka ditemukan jawaban P = 
17

20
 X 100 %  = 85 %. 

Sehingga 85 % ibu-ibu rumah tangga dapat mengimplementasikan 

program posyandu dalam meningkatkan pengetahuan mereka. 

5.2 Saran  

Saran yang bisa peneliti berikan kepada pihak puskesmas, 

masyarakat (ibu-ibu) dan pembaca.  

1. bagi pihak puskesmas : dari hasil penelitian ini kiranya dapat 

menjadi bahan masukan bagi pihak puskesmas yang mengadakan 

untuk program posyandu, baik pimpinan maupun tenaga kerja 

yang berada didalamnya agar dapat memperbaiki hal-hal yang 

berkaitan dengan implementasi program posyandu agar lebih 

baik di masa yang akan mendatang khususnya yang menyangkut 

pengetahuan ibu-ibu rumah tangga usia produktif. 

2. Bagi pihak ibu-ibu (masyarakat) : untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan ibu-ibu rumah tangga usia produktif tentang 

program posyandu yang diikutinya setiap bulan untuk 

diimplementasikan kepada keluarganya ada baiknya jika pihak 

puskesmas memperhatikan pelaksanakan posyandu karena 

semakin baik pelaksanaan program posyandu maka akan 
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semakin baik dan pencapaian tujuan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Bagi pihak pembaca : dapat memberikan informasi berupa 

penjelasan yang dapat dimengerti oleh pihak pembaca baik itu 

mahasiswa pendidikan luar sekolah, mahasiswa lainnya ataupun 

masyarakat yang membacanya. 

  


