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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pada dasarnya kegiatan 

posyandu di desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang 

Hasunduntan dapat dikategorikan baik hal ini dapat dilihat dari sebaran angket, 12 

responden (31,5%) dan menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan di posyadu 

Desa Nagurguran sangat baik, dan 26 responden (68,5%) menyatakan pelayanan 

posyandu desa Nagurguran baik, sehingga para ibu termotivasi membawa 

anaknya ke posyandu. Dari data yang diambul dari buku registrasi posyandu desa 

Nagurguran  3 tahun terakhir semua ibu-ibu hamil dan yang memiliki bayi, balita 

datang semua mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya, hal ini menunjukkan 

bahwa pelayana kesehatan yang dilakukan kader posyandu desa Nagurguran 

sengat baik. Dan 17 responden (44,73%) meyatakan dengan adanya posyandu 

mereka sangat lebih mudah medapatkan pelayanan kesehatan baik sebelum dan 

dalam proses kehamilan semapai melahirkan dan 21 responden (55,26%) lebih 

mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya posyandu.  

 Kesehatan ibu dan anak di desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang 

Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tergolong baik hal ini dapat dilihat dari 

penghitungan varibel yang telampir dan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa 

Nagurguran Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan dapat 

dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat sejak didirikannya poskesdes dengan 

pelayanan terpadu atau posyandu kesehatan ibu dan anak lebih baik, ini karena 

pengetahuan Ibu rumahtangga dan Pasangan Usia Subur terhadap masalah 
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kesehatan dan iformasi mengenai angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian 

bayi (AKB). Setelah kegiatan  posyandu dilaksanakan secara maksimal kesehatan 

Ibu dan Bayi serta balitanya mengalami kemajuan, sedikit demi sedikit, karena 

para ibu telah meyadari pentinya kesehatan dan mengikuti pelayanan posyandu 

setiap bulannya, dan pelayaan yang baik dari para kader posyandu desa 

Nagurguran. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi diperoleh 

kefisien korelasi rxy = 0,783 dan mengunakan regresi linier sederhana diperoleh 

persamaan regresi sebesar  ̃=  8,97 + 0,88x hal ini memiliki arti bahwa kegiatan 

posyandu berpergaruh terhadap kesehatan ibu dan anak di desa Nagurguran 

Kecamatan Sijapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara umum terdapat 

Pengaru Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Kesehatan Ibu Dan Anak Di 

Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang kabupaten Humbang Hasundutan, hal 

ini dibuktikan dengan uji t antara variabel x terhadap y adalah signifikan dengan 

harga thitung 3,028 lebih besar dari ttabel sebesar 0,320. Dengan hal ini berarti 

terdapat pengaruh kegiatan posyandu terhadap kesehatan ibu dan anak di desa 

Nagurguran Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Maka 

dilakukan perhitungan dengan determinasi dari variabel X dan Y maka terdapat 

pengaruhnya sebesar 78,3% sedangkan sisianya 24,7% merupakan variabel-

variabel lain yang turuk mendukung kesehatan Ibu dan Anak di desa Nagurguran 

Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasunduntan yang tidak diteliti 

oleh penulis. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, permaslahan serta penjelasan dalam bab 

sebelumnya maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: 

1. Saran untuk kegiatan posyandu  

Secara umun dan keseluruhan motivasi kerja berada dalam kategori baik dan 

di sarankan untuk tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan dari kegiata posyandu 

tersebut. Masih diperlukan perbaikan dan ditingkatkan lagi sehinga mencapai 

kategori sangat baik. Adapaun hal yang perlu dilakukan adalah, memberikan 

peyuluhan kepada ibu rumah tangga untuk menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan tempat tinggal, lebih memperhatikan kesehatan anaknya dari pada 

kerja, untuk kader lebih aktif lagi dalam menjalankan pelayanan. 

2. Saran untuk kesehatan ibu dan anak 

Secara umun dan keseluruhan kesehatan ibu dan anak tergolong baik, tetapi 

masih bangyak hal yang perlu diperbaiki sehingga mencapai kategori sangat baik, 

disarangkan kepada ibu rumah tangga supaya lebih aktif mengunjungi kegiatan 

posyandu yang selama ini dilakukan kerena posyandu merupakan bagian 

terpenting dimasyarakat dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, lebih 

menjaga kebersihan lingkungan keluarga dan kesehatan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pangaruh kegiatan 

posyandu terhadap kesehatan ibu dan anak hendaknya peneliti tidak hanya 

menggunakan isntrumen angket dalam mencari data, akan tetapi lebih baik 

mengunakan beberapa teknik penelitian seperti wawancara dengan responden. 
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sehingga data yang diapat lebih luas lagi, dan hasil yang jauh lebih objektif dan 

mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. 

 


