
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelayanan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Manggala diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Menunjukan Sebagian besar pengetahuan kader kesehatan pelayanan 

posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Manggala dengan 

pengetahuan yang baik 53,3% 

2. Menunjukan Sebagian besar peran kader kesehatan pelayanan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Manggala dengan peran kader yang 

mendukung 53,3 dibandingkan yang tidak mendukung, 

3. Ada hubungan pengetahuan dengan peran kader kesehatan terhadap 

pelayanan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Manggala tahun 

2020, dengandengan hasil didapatkan p value sebesar 0,002 

B. Saran-saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi kader Kesehatan 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan para kader lebih aktif dalam mengikuti 

pelatihan, kegiatan posyandu lansia dan mencari sumber yang dapat 

membantu dalam proses penambahan atau perluasan ilmu pengetahuan 

 
 



 

 
 
 
 
 

tentang pelayanan sebagai kader Kesehatan yang terkait dengan posyandu 

lansias 

2. Bagi Puskesmas 

 

Dari hasil peneltiian ini diharapkan pikah puskesmas dapat meningkatkan 

program kegiatan Posyandu Lansia dengan cara mengadakan pelatihan dan 

dukungan dari berbagai sektor agar kader Posyandu Lansia dapat 

meningkatkan pengetahuannnya dari cukup menjadi pengetahuan yang baik. 

Dan diadakan piknik dalam kegiatan kader agar dapat bertukar pikir antara 

kader satu desa dengan desa lainnya untuk memperluas wawasan sehingga 

akan meningkat keterampilannya dalam menggerakkan masyarakat dan 

kegiatan Posyandu Lansia dapat selalu berlangsung dan ada peningkatan 

kunjungan oleh para lansia ke Posyandu 

3. Intansi puskesmas 

 
Sudah baik dalam pelaksanaan posyandu lansia dan cukup bepartisipasi 

dalam pelaksanaan posyandu lansia alangkah baiknya lebihmemperhatikan 

kader Kesehatan dalam pelaksanaan posyandu lansia yang telah 

dilaksanakan 

4. Bagi Masyarakat 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebaiknya para lansia untuk aktif dalam 

mengunjungi Posyandu Lansia sehingga akan mendapatkan informasi yang 

lengkap tentang kesehatan dan cara menjaganya 



 

 

 

 

 
 

5. Bagi Institusi Pendidikan 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi bagi pembaca untuk lebih mengetahui tentang hubungan 

pengetahuan dengan peran kader Posyandu Lansia 

6. Bagi Peneliti selanjutnya 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dijadikan sebagai sumber referensi peneltiian dan disarakna untuk meneliti 

factor-faktor lain yang berhubungan dengan peran kader selain 

pengetahuan. 

 


