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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, 

keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat disimpulakan sebagai 

berikut: 

1. Peran kader posyandu Gadang Hanyar Pekapuran B Laut Kecamatan 

Banjarmasin Tengah meliputi 3 hal penting yaitu: pertama melakukan 

penyuluhan sosialisasi menjangkau seluruh orang tua balita dan ibu hamil 

yang diadakan sebelum pelaksanaan kegiatan posyandu dimulai dan 

penyebarluasan informasi terkait dengan pengetahuan kesehatan ibu dan 

anak, melakukan penyuluhan dengan cara mengumpulkan masyarakat 

dalam hal ini ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita terkait pemberian 

pengetahuan tentang pentingnya imunisasi, pentingnya menjaga kesehatan 

dan mengetahui tentang bahaya penyakit ibu dan anak, dan kedua 

melakukan pendampingan dengan cara mengawal proses kegiatan 

posyandu, melakukan pengecekan berkala untuk memastikan minimnya 

resiko penyakit yang dialami oleh balita, dan yang ketiga selalu 

mengunjungi orang tua balita yang pada hari itu tidak mengikuti kegiatan 

posyandu dan memberi masukkan saran maupun motivasi untuk orang tua 

balita agar selalu mengikuti rutin kegiatan posyandu setiap sekali dalam 

sebulan. sehingga peran kader posyandu sangat membantu dalam menjaga 

kesehatan ibu dan anak sebagai upaya peningkatan kualitas partisipasi.  
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2. Faktor penghambat peran kader posyandu Gadang Hanyar Pekapuran B Laut 

Kecamatan Banjarmasin Tengah bisa dilihat dari segi masyarakat seperti 

kurangnya pemahaman tentang kegiatan posyandu maupun kurangnya 

sarana prasarana yang belum terpenuhi untuk penunjang kegiatan posyandu 

Gadang Hanyar. Dan dengan adanya faktor pendukung segala hambatan 

cukup teratasi baik dari masyarakat yang mau ikut berpartisipasi ataupun 

dari ketersediaan sarana prasarana seadanya dan tempat pelaksanaan 

kegiatan posyandu cukup dekat dengan orang tua balita dan ibu hamil, dari 

keseluruhan faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh demi kesehatan 

masyarakat yang ada di posyandu Gadang Hanyar. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengurus posyandu agar lebih melengkapi sarana dan prasarana dalam 

menunjang kelancaran kegiatan posyandu. 

2. Para kader agar meningkatkan lebih lagi kemampuan dalam mengelola 

posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi para anak balita. 

3. Kepada masyarakat Gadang Hanyar Pekapuran B Laut Kecamatan 

Banjarmasin Tengah agar dapat memberi motivasi dan bantuanya posyandu 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian strategi kader posyandu dalam menarik perhatian 

orang tua balita ke posyandu.
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