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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

dengan menganalisis data, keterangan dan penjelasan  yang peneliti peroleh maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan alat dan bahan yang 

merupakan tugas dari kader Posyandu yang dilaksanakan sebelum hari buka 

Posyandu sudah dilaksanakan tugasnya dengan cukup bagus dan maksimal. 

2. Kegiatan mengundang masyarakat dan memberitahu ibu-ibu untuk datang ke 

Posyandu sudah dijalankan dengan baik melalui kegiatan atau pada saat ada 

acara arisan maupun pengajian dilaksanakan. 

3. Kegiatan menghubungi petugas kesehatan, dalam hal ini kader bertugas 

memberitahukan kepetugas kesehatan seminggu sebelum kegiatan Posyandu, 

menghubungi petugas kesehatan belum berjalan dengan baik, kemudian 

menghubungi petugas kesehatan merupakan salah satu tugas dari kader 

Posyandu yang memberitahukan yaitu kader yang menjabat sekretaris. 

4. Kegiatan mengevaluasi hasil kegiatan, dalam hal ini kader bertugas untuk 

mengevaluasi hasil kegiatan yaitu pelayanan sistem 5 meja yang terdiri dari 

pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan medis, 

dalam mengevaluasi hasil kegiatan yaitu pelayanan sistem 5 meja kader sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik, bagus, dan maksimal. 
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5.2 Saran  

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokok kader Posyandu di Dusun Lestari Kecamatan Beringin Kabupaten 

Deli Serdang, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi kader, sebaiknya agar lebih melengkapi alat dan bahan dalam 

menunjang kelancaran kegiatan Posyandu, dan agar memberikan informasi 

kepada orang tua balita untuk membawa balitanya ke Posyandu demi 

kesehatan balitanya dan mengetahui tumbuh kembang balita tiap bulan. 

2. Bagi Kepala Desa, agar dapat memberi motivasi, dukungan dan 

bantuannya kepada Posyandu agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, 

dan kepada kepala desa perlunya berpartisipasi yang lebih aktif agar 

pelaksanaan kegiatan Posyandu tersebut dapat berjalan dengan baik, baik 

patisipasi dalam bentuk dukungan dana, maupun dalam hal yang 

menyangkut fasilitas. 

3. Bagi Orang Tua, agar lebih aktif mengunjungi kegiatan Posyandu yang 

selama ini dilaksanakan karena kegiatan Posyandu merupakan  bagian 

penting di masyarakat dalam meningkatkan kesehatan anak balita. 

4. Bagi Peneliti Lain, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi 

pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokok kader Posyandu dalam kegiatan program Posyandu di Dusun 

Lestari Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. 


