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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang peran dan efektivitas 

pos pelayanan terpadu dalam mengatasi penyakit tidak menular (studi 

kasus POSBINDU Matahari Dusun Bentuksari Desa Sukajaya Kecamatan 

Rajadesa Kabupaten Ciamis) yang sudah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumya yang didukung dengan data lapangan dan teori yang ada, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran dari Pos Pelayanan Terpadu Dalam Mengatasi Penyakit Tidak 

Menular Di Dusun Bentuksari Desa Sukajaya Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis adalah kegiatan sosialisasi dari pelayanan 

kesehatan desa setempat untuk pengecekan deteksi dini faktor resiko 

penyakit tidak menular pada masyarakat. Program pemberdayaan 

telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan  yakni pemeriksaan 

kesehatan. Program POSBINDU PTM  Matahari berperan bagi 

peningkatan syarat kesehatan masyarakat yang mana dapat dikatakan 

dalam syarat sehat serta tidak terdapat keluhan penyakit yang terlalu 

serius. Kendala dalam program POSBINDU Matahari ialah belum 

semua masyarakat dapat berpartisipasi, masih terdapat masyarakat 

yang belum mengikut kegiatan karena kendala tempat tingal yang 

cukup jauh.  

2. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dalam satu bulan sekali dari 

pukul 08:00-11:00 dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu atau 

dipanggil secara langung oleh kader bagian pencatat, kemudian 

dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan seperti pengecekan berat 

badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar perut (LP), gula darah dan cek 

kolesterol.   
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3. Dampak yang diperoleh dari adanya program POSBINDU Matahari 

yaitu masyarakat lebih peduli dengan permasalahan kesehatan 

sehingga lebih memperhatikan pola hidup sehari-hari. Respon 

masyarakat juga ditunjukkan dengan pemahaman maksud dan tujuan 

diadakannya program kegiatan POSBINDU. Selain itu peran kader 

setempat pun mendapat respon yang baik dari masyarakat.   

B. Saran 

Dengan hasil akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa 

saran kepada berbagai pihak dan mudah-mudahan menjadi sumbang 

masukan yang bermanfaat kearah yang lebih baik. Diantaranya saran-saran 

penulis yakni sebagai berikut: 

1. Untuk peran program POSBINDU PTM Matahari agar lebih 

ditingkatkan sistem atau aktivitas kegiatannya agar masyarakat yang 

belum aktif dapat mengikuti dengan baik, lebih optimal menjalankan 

program pemberdayaan kesehatan masyarakat sebagai bentuk 

sosialisasi dari pelayanan kesehatan desa setempat agar masyarakat 

dapat merasakan manfaat dan mendapatkan hasil sesuai dengan 

rencana.  

2. Dalam proses pelaksanaan juga perlu dilakukan monitoring dan 

evaluasi dapat menilai kinerja tenaga kesehatan maupun kader 

kesehatan yang bertugas pada program POSBINDU PTM.  

3. Dampak yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan adanya program   

POSBINDU PTM dapat dikatakan baik, dengan seperti itu dapat 

dijadikan acuan untuk menjalankan program tersebut menjadi lebih baik 

untuk kedepannya. 

 

 

 


