
 

BAB V KESIMPULAN DAN 

SARAN 

 

 
 
 
 

V.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 
 

a. Sebagian  besar  responden  di  Posyandu  Kelurahan  Baktijaya  memiliki 

kunjungan yang aktif sebesar 74,3% 

b. Sebagian  besar  responden  di  Posyandu  Kelurahan  Baktijaya  memiliki 

pengetahuan yang cukup sebesar 49,1% 

c. Sebagian  besar  responden  di  Posyandu  Kelurahan  Baktijaya  memiliki 

sikap baik terhadap Posyandu sebesar 65,4% 

d. Sebagian  besar  responden  di  Posyandu  Kelurahan  Baktijaya  adalah 

responden yang memiliki KMS sebesar 89,7% 

e. Ada  hubungan  positif  antara  pengetahuan  ibu  dengan  kunjungan  ke 
 

Posyandu 
 

f. Ada hubungan positif antara sikap ibu dengan kunjungan ke Posyandu 
 

g. Ada hubungan positif antara kepemilikkan KMS dengan kunjungan ke 
 

Posyandu 
 

 
 

V.2 SARAN 
 

V.2.1 Bagi Puskesmas Baktijaya 
 

a.  Meningkatkan pemberian edukasi kepada masyarakat melalui media masa 

dan penyuluhan seperti pemasangan poster tentang kegitan Posyandu, 

tujuan penyelenggaraan Posyandu, manfaat Posyandu, dan sasaran 

Posyandu dilingkungan Puskesmas dan lingkungan perumahan. 

b. Meningkatkan   penyuluhan   tentang   imunisasi,   jenis   imunisasi   yang 

diberikan pada bayi dan balita, serta menjelaskan waktu pemberian masing-

masing jenis imunisasi pada bayi dan balita 
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V.2.2 Bagi Responden 
 

a.  Diharapkan  untuk  para  ibu  yang  memiliki  balita  yang  terdaftar  di 

Kelurahan Baktijaya dan belum memiliki KMS segera mengambil KMS 

di Posyandu terdekat atau di Puskesmas Baktijaya untuk memudahkan 

kunjungan balita ke Posyandu 

b. Diharapkan dengan pengetahuan ibu yang sudah cukup baik mengenai 

Posyandu membuat ibu lebih aktif lagi untuk datang ke Posyandu dalam 

rangka penimbangan rutin, pemberian vitamin A atau imunisasi 

c.  Diharapkan ibu lebih aktif lagi untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan 

yang diselenggarakan oleh Posyandu mengenai kesehatan ibu dan anak 

agar dapat merasakan manfaat yang baik dari kegiatan berkunjung ke 

Posyandu 

d. Diharapkan ibu dapat mendengarkan dengan saksama dan memahami 

penyuluhan dan penjelasan yang diberikan oleh petugas puskesmas 

e. Diharapkan ibu dapat mengetahui dan menghafal jadwal pemberian 

imunisasi dan jumlah pemberian imunisasi pada anak bayi dan balitanya 

 
 

V.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 
 

a. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap 

variabel-variabel yang belum sempat diteliti seperti dukungan tokoh 

masyarakat, biaya pelayanan, dukungan keluarga, jarak posyandu, dan 

karakteristik responden lainnya seperti pendidikan ibu, jumlah anak dan 

pekerjaan ibu 

b. Bagi penelitian lain disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut atau 

melakukan uji multivariat sehingga dapat mengetahui faktor paling 

dominan yang mempengaruhi kunjungan ibu ke Posyandu 
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