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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

mengenai   Kinerja Kader Posyandu Dalam Menggerakkan posyandu Lansia 

di Dusun Jorong Desa Lepak dapat disimpulkan bahwa:  

5.1.1 Kinerja kader posyandu yang di ukur melalui lima indikator, terkait 

indiktor ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasamanya 

sudah bagus dan berjalan optimal sedangkan indikator kualitas dan 

kuantitas belum optimal karena, belum mampu bekerja sesuai target 

yang diharapkan serta ketersediaan sarana prasarana yang masih 

kurang mendukung jalannya program posyandu seperti ketersediaan 

obat-obatan.  

5.1.2 Kendala yang dihadapi kader dalam menggerakkan program posyandu 

lansia di Dusun Jorong Desa Lepak ini yaitu kurangnya sarana 

prasarana pendukung seperti obat-obatan dan  kurangnya kesadaran 

masyarakat lansia dalam memanfaatkan pelaksanaan program 

posyandu yang sudah di sediakan oleh pemerintah.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang 

diharapkan dapat mkenjadi masukan terkait permasalahan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

5.2.1 Teoritis 

Untuk peneliti yang selanjutnya apabila hendak melakukan penelitian 

dengan tema yang sama diharapkan untuk mengambil fokus yang 

berbeda sebagai kelanjutan dari penelitian ini, agar dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih luas mengenai analisis kinerja. 
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5.2.2 Praktis 

1. Diharapkan untuk pihak puskesmas untuk terus memberikan 

dorongan dan motivasi kerja kepada para kader dengan memberikan 

pelatihan-pelaihan kepada kader dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan memberikan penghargaan, minsal berupa sertifikat.  

2. Diharapkan bagi kader posyandu untuk lebih menjalankan kegiatan 

pelaksanaan posyandu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta 

diharapkan agar lebih aktif lagi mengunjungi rumah lansia yang 

kurang aktif berkunjung untuk terus memantau kesehatannya.  

3. Diharapkan kepada masyarakat lansia agar lebih termotivasi lagi 

dengan rajin mengunjungi posyandu serta mengikuti seluruh kegiatan 

posyandu demi meningkatkan kesehatan. 

4. Diharapkan untuk pemerintah desa agar ikut serta dalam setiap 

kegiatan posyandu lansia untuk memantau perkembangan posyandu 

lansia dan mengetahui kendala-kendala penghambat pelaksanaan 

posyandu. 

5.2.3 Akademis 

      Peneliti menyadari bahwa sumber-sumber dan refrensi yang penelii 

gunakan dalam peneliian ini masih kurang. Oleh sebab itu, diharapkan 

untuk peneliti selanujutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-

sumber dan refrensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang di 

angkat. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

1. Pengawas Posyandu  

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS KINERJA KADER POSYANDU 

DALAM MENGGERAKKAN POSYANDU LANSI DI DUSUN JORONG 

DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR 

Pedoman ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kader posyandu dalam 

menggerakkan posyandu lansi di dusun jorong desa lepak kecamatan sakra timur. 

Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana menurut pendapat bapak, apakah dalam pelaksanaan posyandu 

kader sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan jumlah target kunjungan dan 

apakah target kunjungan setiap bulannya tercapai? 

2. Apakah kader posyandu dan petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah 

jika sasaran tidak datang berkunjung? 

3. Bagaimana dengan kualitas pelayanan yang diberikan kader kepada lansia, 

apakah sudah mampu memberikan kepuasan kepada lansia? 

4. Bagaimana ketersedian sarana prasarana fasilitas yang di sediakan, apakah 

sudah memadai dan mampu mendukung kinerja kader dalam kegiatan 

posyandu lansia? 

5. Bagaimana menurut bapak melihat kecepatan kerja kader dalam 

memaksimalkan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan semua 

kegiatan dan  melayani lansia di posyandu? 

6. Bagaimana dengan kedisiplinan kader, Apakah kader selalu hadir tepat waktu 

sebelum kegiatan pelaksanaan posyandu dimulai dan apakah kader melakukkan 

pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang telah di tentukan? 



 

77 

 

7. Bagaimana bapak melihat hubungan kerjasama masing-masing kader apakah 

sudah mampu menjalin kerjasama tim untuk menjalankan kegiatan posyandu, 

dan apakah kader dapat memberikan masuka atau insiatif terhadap 

permasalahan yang ada? 

2. Masyarakat Lansia 

 

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS KINERJA KADER POSYANDU 

DALAM MENGGERAKKAN POSYANDU LANSI DI DUSUN JORONG 

DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR 

Pedoman ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kader posyandu dalam 

menggerakkan posyandu lansi di dusun jorong desa lepak kecamatan sakra timur. 

Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan: 

1. Apakah bapak/ibu aktif mengunjungi posyandu? 

2. Apakah kader atau petugas kesehatan mengunjungi bapak/ibu jika tidak datang 

berkunjung ke posyandu?   

3. Apakah kader cepat melayani bapak/iubu di posyandu? 

4. Bagaiman menurut bapak/ibu dengan pelayanan yang ddiberikan oleh kader 

posyandu apakah sudah puas? 

5. Apakah kader posyandu selalu hadir dalam kegiatan posyandu? 

6. Bagaimana bapak/ibu melihat kerjasama yang dilakukan oleh kader posyandu 

dan petugas kesehatan dalam kegiatan posyandu?  
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Lampiran 2 Transkip Hasil Wawancara 

1. Hasil Wawancara Pihak Pengawas Posyandu: 

  

Nama     : Akromi A. Md.kel. 

Usia     : 30 tahun 

Pendidikan Terakhir   : D-3 Kesehatan Lingkungan 

Alamat     : Bongkem 

Tempat dan Waktu wawancara : Puskesmas Lepak, 11:00 Wita. 

No Daftar  Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana menurut pendapat 

bapak, apakah dalam 

pelaksanaan posyandu kader 

sudah menjalankan pekerjaan 

sesuai dengan jumlah target 

kunjungan dan apakah target 

kunjungan setiap bulannya 

tercapai ? 
 

Sejauh yang saya lihat bahwa kinerja 

kader dalam mencukupi target 

kunjungan perbulanya ini masih 

sangat kurang dan kenapa bisa kurang, 

karena sebelumnya  strategi yang kita 

lakukan salah, kami memberikan obat 

terlebih dahulu kepada sasaran untuk 

datang dan mendapatkan sasaran 

sebanyak-banyaknya dan untuk kader 

setiap bulannya hanya melayani lansia 

yang datang berkunjung saja dan 

untuk mengevaluasi itu kader tidak 

pernah menjalankan tindakan lanjutan 

dengan mendatangi rumah lansia 

untuk terus memantau kesehatan 

lansia serta menanyakan apa alasan 

mereka tidak datang.  

2. Bagaimana dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan 

kader kepada lansia, apakah 

sudah mampu memberikan 

kepuasan kepada lansia dan  

Dari kualitas pelayanan kader kepada 

lansia sudah cukup baik, ramah dalam 

memberikan pelayanan dan saya 

belum pernah mendengar ada keluhan 

dari lansia atas pelayanan yang 

diberikan sejauh ini aman-aman saja.   

3. Bagaimana ketersedian 

sarana prasarana fasilitas 

yang di sediakan, apakah 

sudah memadai dan mampu 

mendukung kinerja kader 

dalam kegiatan posyandu 

Untuk sarana prasarana yang 

memfasilitasi adalah pemerintah desa 

karenan memang yang bertanggung 

jawab atas peleksanan posyandu 

adalah pemerintah desa jadi fasilitas 

yang di sediakan juga sudah bagus 
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lansia? 

 

dalam menunjang pelaksanaan 

posyandu seperti alat-alat kesehatan 

untuk melakukan pemeriksaan, namun 

yang menjadi kendala kita saat ini 

yaitu tidak adanya ketersediaan obat-

obatan karena anggaran untuk obat-

obatan saat ini masih tidak ada 

sehingga ini juga menyebabkan 

penurunan terhadap kunjungan lansia 

untuk datang ke posyandu, karena 

setiap lansia yang datang ke posyandu 

pasti yang ditanyakan adalah obat dan 

kalau tidak ada obat kemungkinan 

bulan depannya tidak datang lagi ke 

posyandu seperti itu. Dan kederpun 

saat ini hanya sebatas mengarahkan 

saja lansia untuk datang ke posyandu 

dengan tetap melakukan pengumuman 

melalui pengerah suara di masjid atau 

mushola. 

4. Bagaimana menurut 

bapak/ibu melihat kecepatan 

kerja kader dalam 

memaksimalkan waktu yang 

telah ditentukan untuk 

menyelesaikan semua 

kegiatan dan  melayani lansia 

di posyandu? 

Iya, karena itu kader sudah memiliki 

tugas dan tanggung jawab masing-

masing di setiap meja pelayanan jadi 

saya rasa sudah cukup baik dalam 

menyelesaikan kegiatan posyandu 

karena mereka sudah tau tugas 

masing-masing. 

5.  Bagaimana dengan 

kedisiplinan kader, Apakah 

kader selalu hadir tepat waktu 

sebelum kegiatan 

pelaksanaan posyandu 

dimulai dan apakah kader 

melakukkan pekerjaan sesuai 

dengan jam kerja yang telah 

di tentukan? 
 

Iya, rata-rata yang kita liahat dari 

kehadiran kader setiap bulan memang 

aktif semua, iya walaupun terkadang 

ada saja kader yang tidak hadir 

dikarenakan mereka sakit atau ada 

urusan yang mendadak mengakibatkan 

mereka tidak bisa hadir ke posyandu 

hari itu namun,  mereka tetap aktif 

kalau tidak memiliki urusan yang 

medesak dan untuk kesesuaian jam 

kerja kader sudah bekerja sesuai 

dengan jam kerja yang telah di 

tentukan dan sudah mampu 

menyelesaikan kegiatan sesuai jam 

yang telah di tentukan yaitu 

pelakasanaan posyandu di mulai pukul 

09:00-11:30 WIB dan rata-rata kader 

datang sebelum jam pelaksanaan 
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dimulai untuk mempersiapkan fasilitas 

yang dibutuhkan. 

6. Bagaimana bapak melihat 

hubungan kerjasama masing-

masing kader apakah sudah 

mampu menjalin kerjasama 

tim untuk menjalankan 

kegiatan posyandu, dan 

apakah kader dapat 

memberikan masuka atau 

insiatif terhadap 

permasalahan yang ada? 

Dari segi kerjasama baik antar sesama 

kader maupun petugas kesehatan yang 

saya lihat juga sudah terjalin baik 

dalam menjalankan kegiatan posyandu 

dan kami dari pihak puskesmas 

melakukan rolling tugas kepada kader 

seperti yang menjabat sebagai ketua 

biasanya memegang bagian registrasi 

namun kami rolling agar kader yang 

lain juga tau tupoksi dan tanggung 

jawabnya seperti apa dan untuk 

inisiatif kader dalam memberikan 

masukan untuk menyelesaikan 

masalah itu tidak ada. 

   

Nama     : Nurhikmah A.Md. Keb 

Usia     : 30 tahun 

Pendidikan Terakhir   : D-3 Kebidanan 

Alamat     : Montong Tangi 

Tempat dan Waktu wawancara : Puskesmas Lepak, 11:00 Wita 

No Daftar  Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana menurut pendapat 

bapak, apakah dalam 

pelaksanaan posyandu kader 

sudah menjalankan pekerjaan 

sesuai dengan jumlah target 

kunjungan dan apakah target 

kunjungan setiap bulannya 

tercapai ? 
 

Melayani sesuai target sasaran masih 

belum, karena kader setiap bulannya 

hanya melayani yang datang 

berkunjung saja sehingga untuk target 

kunjungan perbulannya tidak pernah 

terpenuhi dan kader pun tidak pernah 

melakukan kunjungan rumah kepada 

sasaran yang tidak datang berkunjung 

untuk terus memantau kesehatan 

lansia.  

2. Bagaimana dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan 

kader kepada lansia, apakah 

sudah mampu memberikan 

Untuk kualitas pelayanan memang 

kader sebisa mungkin memberikan 

pelayanan yang baik kepada lansia 

melalui pelayanan 5 meja 
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kepuasan kepada lansia?  

3. Bagaimana ketersedian 

sarana prasarana fasilitas 

yang di sediakan, apakah 

sudah memadai dan mampu 

mendukung kinerja kader 

dalam kegiatan posyandu 

lansia? 

 

Saranan prasaranan fasilitas seperti 

alata-alat kesehatan juga sudah 

mendukung kegiatan posyandu, 

namun ketersediaan obat-obatan ini 

yang masih menjadi kendala kita 

untuk mendatangnkan atau 

memotivasi lansia untuk berkunjung 

ke posyandu karena pemikiran lansia 

saat ini hanyalah tentang obat-obat 

saja. Lansia ingin datang berkunjung 

dan lebih aktif berkunjung di saat ada 

obat dan ketersedian obat-obatan tidak 

ada karena memang anggaranya juga 

tidak ada untuk saat ini. 

4. Bagaimana menurut 

bapak/ibu melihat kecepatan 

kerja kader dalam 

memaksimalkan waktu yang 

telah ditentukan untuk 

menyelesaikan semua 

kegiatan dan  melayani lansia 

di posyandu? 

kegitan yang ada di posyandu tidak 

banyak hanya lintas pelayanan seperti 

pendaftaran, pengukuran tinggi badan, 

berat badan dan pelayanan kesehatan 

dan itu semua sudah ada petugasnya 

masing-masing jadi kalau dilihat dari 

segi kecepatan kader dalam 

menyelesaikan kegiatan posyandu 

sudah baik, karena memang kader-

kader tersebut bekerja sesuai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing di 

setiap meja pelayanan. 

5.  Bagaimana dengan 

kedisiplinan kader, Apakah 

kader selalu hadir tepat waktu 

sebelum kegiatan 

pelaksanaan posyandu 

dimulai dan apakah kader 

melakukkan pekerjaan sesuai 

dengan jam kerja yang telah 

di tentukan? 

Iya, saya rasa kader cukup disiplin 

dalam kehadiran dan keaktifannya 

dalam mengikuti kegiatan setiap 

bulannya iya walaupn kadang-kadang 

ada saja yang tidak hadir dikarenakan 

ada urusan yang mendadak dan untuk 

jam kerja juga sudah disiplin kader 

menjalankan sesuai yang sudah 

ditentukan. 

6. Bagaimana bapak/ibu melihat 

hubungan kerjasama masing-

masing kader apakah sudah 

mampu menjalin kerjasama 

tim untuk menjalankan 

kegiatan posyandu, dan 

apakah kader dapat 

Untuk kerjasama kader saya liat sudah 

terjalin baik iya dan dari segi 

pembagian tugas masing-masing kader 

juga sudah sesuai, tetapi untuk inisiatif 

kader menyelesaikan masalah itu tidak 

ada. 
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memberikan masukan atau 

insiatif terhadap 

permasalahan yang ada? 

 

Hasil Wawancara Dengan Lansia: 

Lansia I 

Nama     : Zubaedah 

Usia     : 61 Tahun  

Pendidikan Terakhir   : - 

Tempat dan Waktu wawancara : Rumah Lansia 

No Daftar  Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah bapak/ibu aktif 

mengunjungi posyandu? 

Wah dateng wah ndek separo baiq 

2. Apakah kader atau petugas 

kesehatan mengunjungi 

bapak/ibu jika tidak datang 

berkunjung ke posyandu? 

Ndek wah bae nok arak dateng lete 

petak sik petugas-petugas poyandu 

lamun ndek lalo jok posyandu. 

3. Apakah kader cepat melayani 

bapak/ibu di posyandu? 

Jelap telayani dimin te dateng 

langsung te berebeng KTP terus sik 

wah no ngantih semendak langsung 

tempoh jak teperiksak soal ndek lowek 

ndah kance teperiksak jari jelap mauk. 

4. Bagaiman menurut bapak/ibu 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh kader 

posyandu apakah sudah puas? 

 

Nggeh baiq, anuk solah n sik ntan 

layani sik petugas-petugas posyandu 

laguk kadang-kadang bosen separo 

iye-iye doang sik periksak tensiapelagi 

nani wah pire bulan te lalo jok 

posyandu ndrak tebeng t oat jari iye 

sik te abot lalo jok posyandu isik n. 

5.  Apakah kader posyandu 

selalu hadir dalam kegiatan 

posyandu? 

Bilang lalo jok posyandu arak doang 

sik te sereoan lek posyandu. 

6. Bagaimana bapak/ibu melihat 

kerjasama yang dilakukan 

oleh kader posyandu dan 

petugas kesehatan dalam 

kegiatan posyandu?  

Anuk brembe solah ne. 
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LANSIA 2    

 

Nama     : Hjh. Khadijah 

Usia     : 67 Tahun  

Pendidikan Terakhir   : SMP 

Tempat dan Waktu wawancara : Rumah Lansia 

No Daftar  Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah bapak/ibu aktif 

mengunjungi posyandu? 

Tetep dateng 

2. Apakah kader atau petugas 

kesehatan mengunjungi 

bapak/ibu jika tidak datang 

berkunjung ke posyandu? 

Ndek wah arak lete petak sik kader 

dait petugas kesehatan ney iye lalo 

doang wah ampok teperiksak 

3. Apakah kader cepat melayani 

bapak/ibu di posyandu? 

Nggeh jelap ne. 

4. Bagaiman menurut bapak/ibu 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh kader 

posyandu apakah sudah puas? 

 

Nggeh solah ntan telayani leman te 

baruk dateng terus teperiksak pire 

keberat, pire ketinggang, kanve cek 

tensi terus endah tekancak te ngeraos 

sik ketuan ape doang sik idap engkah 

no terus tebadak ape doang bau te 

kelor dait sik ndek, laguk kadang-

kadang wah lalo wah ndek jok 

posyandu soal iye te engkah teperiksak 

ndrak tebeng te oat sik ketuan ndarak 

oat ongkat n. 

5.  Apakah kader posyandu 

selalu hadir dalam kegiatan 

posyandu? 

Nggeh tetep n arak kaye minsal t lalo 

jok posyandu. 

6. Bagaimana bapak/ibu melihat 

kerjasama yang dilakukan 

oleh kader posyandu dan 

petugas kesehatan dalam 

kegiatan posyandu?  

Solah ne. 
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Lansia III 

Nama     : Sumarni  

Usia     : 65 Tahun  

Pendidikan Terakhir   : SD 

Tempat dan Waktu wawancara : Rumah Lansia 

No Daftar  Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah bapak/ibu aktif 

mengunjungi posyandu? 

Tetep dateng. 

2. Apakah kader atau petugas 

kesehatan mengunjungi 

bapak/ibu jika tidak datang 

berkunjung ke posyandu? 

Ndek wah bae nok arak dateng lete 

petak sik petugas-petugas poyandu 

lamun ndek lalo jok posyandu. 

3. Apakah kader cepat melayani 

bapak/ibu di posyandu? 

Jelap telayani dimin te dateng 

langsung te berebeng KTP terus sik 

wah no ngantih semendak langsung 

tempoh jak teperiksak soal ndek lowek 

ndah kance teperiksak jari jelap mauk. 

4. Bagaiman menurut bapak/ibu 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh kader 

posyandu apakah sudah puas? 

 

Nggeh baiq, anuk solah n sik ntan 

layani sik petugas-petugas posyandu 

laguk kadang-kadang bosen separo 

iye-iye doang sik periksak tensiapelagi 

nani wah pire bulan te lalo jok 

posyandu ndrak tebeng t oat jari iye 

sik te abot lalo jok posyandu isik n. 

5.  Apakah kader posyandu 

selalu hadir dalam kegiatan 

posyandu? 

Bilang lalo jok posyandu arak doang 

sik te sereoan lek posyandu. 

6. Bagaimana bapak/ibu melihat 

kerjasama yang dilakukan 

oleh kader posyandu dan 

petugas kesehatan dalam 

kegiatan posyandu?  

Anuk brembe solah ne. 
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Lampiran 3 Dokumentasi 
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