
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian Efektivitas Program Padang Pariaman Sehat di Kabupaten 

Padang Pariaman yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana Program Padang Pariaman Sehat ini dilakukan dan menganalisis 

mengenai pelaksanaan program ini sehingga diketahui apakah telah efektif atau 

belum. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Padang Pariaman Sehat ini telah 

berjalan cukup efektif. Dilihat dari menurunnya angka kematian ibu adn bayi yang 

merupakan salah satu tujuan dari program ini sendiri dan merupakan indikator 

pengukuran kesehatan masyarakat. Adapun pada program ini, peneliti 

menggunakan teori dari Elfindri guna melihat sejauh mana efektivitas dari 

program tersebut. 

Dalam implementasi, Program Padang Pariaman Sehat ini dapat dikatakan 

cukup efektif, hal ini dikarenakan adanya kejelasan lembaga pelaksana dan 

berbagai kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan instruksi yang diberikan. 

Selain itu adanya pendanaan yang berasal dari APBD dan dana Baznas turut 

membantu dalam menngatasi pendanaan dalam pelaksanaan program Padang 

Pariaman itu sendiri. Kekurangan pada pelaksanaan program ini terletak dari 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ini, sehingga 

walaupun terlaksana masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang 

program ini yang nantinya berpengaruh pada partisipasi masyarakat. 



 

 

Selanjutnya pada sasaran program tidak ditemukan adanya sasaran pogram 

secara khusus yang terkait dengan pelaksanaan Program Padang Pariaman Sehat 

itu sendiri, akan tetapi untuk tujuan sudah jelas dan sudah terwujud sehingga hal 

ini bisa menjadi faktor pendukung efektifnya pelaksanaan program ini berjalan. 

Dalam hal orang yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program ini adalah 

seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, terutama yang kurang 

mampu. Sejauh ini bantuan telah tepat sasaran karena bantuan dari berbagai pihak 

dan selanjutnya dapat membantu dalam pencapaian tujuan. 

Untuk pengawasan secara langsung maupun tidak langsung pun sudah 

berjalan efektif, dilihat dari adanya Bupati dan pihak Dinas Keehatan yang turun 

langsung dalam pengawasan pelaksanaan Program Padang Pariaman Sehat ini 

serta adanya bentuk laporan sebagai pengawasan tidak langsung yang rutin 

diberikan oleh Bidan dan Puskesmas sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan 

selanjutnya. 

Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat yang dinilai kurang 

efektif. Karena masyarakat masih belum mengetahui apa itu Program Padang 

Pariaman Sehat dan masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh sosialisasi 

mengenai program ini. Sehingga dianggap partisipasi masyarakat kurang 

diberikan terkait program ini. 

 

 

 

 

6.2 Saran 



 

 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian 

terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengenalan mengenai program ini kepada masyarakat baiknya 

lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa perlu dan butuh 

untuk membantu pelaksanaan program ini. 

2. Diperlukan kejelasan dari sasaran program sehingga adanya 

langkah yang pasti yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

dalam pelaksanaan Program Padang Pariaman Sehat. 

3. Sebaiknya program ini terus dilaksanakan dan semakin 

diperbaiki, karena program inovasi pelayanan kesehatan ini 

sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang memadai. 

 


