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Rumah Sakit adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi orang sakit 

maupun orang sehat, dalam upaya peningkatan status kesehatan melalui upaya pendidikan kesehatan, 

yang salah satunya melalui kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). RSI 

Sultan Agung berdasar tugas dan fungsinya belum melakukan upaya promotif dan preventif secara 

optimal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan PKMRS di RSI Sultan Agung 

dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan 

subyek penelitian dipilih secara purposif sejumlah 4 orang di unit PKMRS. Penelitian dilakukan melalui 

wawancara dan pengamatan. Data dianalisa secara kualitatif dengan pola pikir induktif. Pengujian 

validitas dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian didapatkan, bahwa kegiatan penyuluhan 

hanya berupa siaran radio internal rumah sakit. Dari hasil evaluasi tahap masukan dan proses, kegaiatan 

penyuluhan belum optimal, karena komitmen belum terlaksana oleh seluruh jajaran rumah sakit, sarana 

sesuai standaar PKMRS Depkes, tetapi bukan milik unit PKMRS, ketiadaan tenaga terlatih, proses 

pelaksanaan kegiatan PKMRS tidak sesuai dengan perencanaan, serta adanya media elektronik yang 

mengalami gangguan. Diperoleh karakteristik 4 petugas PKMRS, yaitu : usia berkisar 28-43 tahun, latar 

belakang pendidikan berasal dari non medis dan medis, semua subyek penelitian telah menikah dan 

belum mendapat pelatihan PKMRS, serta lama kerja antara 3-13 tahun. Tidak ada pembagian kerja di 

unit PKMRS. Sasaran penyuluhan hanya pasien dan keluarga pasien. Materi berdasarkan pola penyakit. 

Metode penyuluhan menggunakan media elektronik dan grafis. Manajemen belum optimal, terbatas pada 

tahap perencanaan. Belum ada bimbingan dan motivasi dari pihak direktur. Disarankan bagi RSI Sultan 

Agung, untuk merealisasikan komitmen yang sudah ada, menerbitkan surat keputusan tentang 

penunjukkan ketenagaan, memberikan pelatihan mengenai PKMRS, meningkatkan sarana fisik dan 

sumber daya manusia, memberikan bimbingan dan motivasi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. 
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