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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian maka simpulan 

dari penelitian ini adalah pengambilan data oleh Puskesmas Sigaluh 2 cukup baik 

yaitu 

a. Alat pengambilan data : Kartu PHBS atau rekapan data 

b. Waktu penilaian  : Setiap tahun 

c. Petugas Penilaian : Kader 

d. Cara Penilaian  : Bertanya kepada anggota rumah tangga 

e. Besar sampel  : Seluruh rumah tangga di wilayah kerja  

 Puskesmas 2 Sigaluh. 

f. Penetuan kategori strata Rumah Tangga ber-PHBS yaitu strata 

pratama, strata madya, strata utama, dan strata mandiri sudah tepat 

sesuai dengan jumlah nilai keluarga untuk indikator PHBS. 

g. Kriteria Indikator PHBS yaitu 

1) Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan belum sesuai dengan 

kriteria indikator, 

2) Pemeriksaan antenatalcare sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan terjadi peningkatan perilaku, 

3) Pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan terjadi peningkatan perilaku, 
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4) Penimbangan bayi dan balita belum sesuai dengan kriteria 

indikator, 

5) Konsumsi buah dan sayur sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan data primer dan sekunder hampir sama, 

6) Penggunaan air bersih sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan data primer dan sekunder hampir sama, 

7) Penggunaan jamban sehat sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan terjadi peningkatan perilaku, 

8) Pembuangan sampah sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan hasil yang sama, 

9) Kebersihan lantai rumah sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan terjadi penurunan perilaku, 

10) Melakukan aktivitas fisik telah sesuai dengan kriteria indikator 

tetapi terdapat kesalahan input data oleh kader,  

11) Tidak merokok di dalam rumah sesuai dengan kriteria indikator, 

hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan perilaku, 

12) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sesuai dengan 

kriteria indikator, hasil penelitian menunjukkan data primer dan 

sekunder hampir sama, 

13) Kebersihan mulut dan gigi sesuai dengan kriteria indikator, hasil 

penelitian menunjukkan data primer dan sekunder hampir sama, 
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14) Tidak mengkonsumsi minuman keras atau narkoba telah sesuai 

dengan kriteria indikator tetapi terdapat kesalahan input data oleh 

kader,  

15) Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) sesuai dengan 

kriteria indikator, hasil penelitian menunjukkan terjadi 

peningkatan perilaku, 

16) Pemberantasan jentik di rumah sesuai dengan kriteria indikator, 

hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan perilaku, 

 

6.2 Saran 

1. Dalam pengambilan data oleh kader lebih baik menggunakan Kartu PHBS 

yang sama, tidak berbeda setiap tahunnya agar mudah untuk 

membandingkan data dasar PHBS dibandingkan dengan data PHBS hasil 

evaluasi selanjutnya menilai kecenderungan masing-masing indikator 

apakah mengalami peningkatan atau penurunan, mengkaji penyebab 

masalah dan melakukan pemecahannya, kemudian merencanakan 

intervensi berdasarkan data hasil evaluasi PHBS. 

2. Sebaiknya untuk cara pengambilan data tidak hanya berasal dari kader tapi 

dapat dilakukan : 

a. Pengkajian ulang tentang PHBS 

b. Melakukan analisis laporan rutin di Dinas Kesehatan kabupaten/kota 

(SP2TP). 
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c.  Observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah kepada 

petugas kader dan keluarga. 

d. Melakukan kunjungan rumah ke masyarakat. 

3. Melakukan pendampingan pada saat kader melakukan pengambilan data 

sehingga apabila kader merasa kurang paham pada saat penjelasan dapat 

segera diarahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


