BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran perilaku
masyarakat

tentang

penggunaan

jamban

dan

kondisi

jamban

pascametodepemicuandi Desa Sri Rahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten
Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Barusebanyak 16 responden (19,5%) berperilaku baik dalam penggunaan
jamban untuk buang air besar pasca metode pemicuan, di lain hal
sebagianbesarresponden yaitu sebanyak 53 responden (62,4%) melakukan
personal hygiene setelah buang air besar dan setelah membersihkan jamban
pasca metode pemicuan, dan setengahnyaresponden yaitu sebanyak 46
responden (52,7%) melakukan modifikasi pemeliharaan jamban pasca metode
pemicuan.
Dengandemikiansetengahnyarespondenberperilakubaikdalampenggunaanjamb
anpascametodepemicuanmencapai50,5%.Sehinggamasihdiperlukanpembinaan
untukmengubahperilakumasyarakatdalampenggunaanjamban.
2) Seluruhrepondenmenggunakanjamban yang tidakmemenuhisyaratjambansehat
(47,6%)

pascametodepemicuan.

Sehinggamasihdiperlukanpemahamankepadamasyarakattentangjamban

yang

memenuhisyaratkesehatan.

5.2 Implikasi
Berdasarkanhasilpenelitianterdapatbeberapaimplikasi

yang

dapatdigunakanuntukmenekantimbulnyaberbagaimacampenyakit

yang
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dapattimbulakanpencemaranmelaluitinja.

Program

berkelanjutandaripenelitianiniadalahmelakukanpendidikankesehatankepadakaderwarg
aDesa

Sri

rahayusehinggadapatmenyalurkankembaliinformasi

yang

diberikankepadawarga,
merekomendasikanpembuatanjambankepadainstansiterkaitsehingga

program

inidapatbermanfaatuntukwarga Sri RahayuKecamatanCikancungKabupaten Bandung.

5.3 Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:
5.3.1 BagiPuskesmasCiruluk
Dari pihak puskesmas diharapkan untuk dapat melakukan evaluasi
secara rutin atau berkala terkait dengan program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) khususnya pada bagian program stop buang air besar
sembarangan sehingga target program sebesar 75% dapat tercapai.
Pihak Puskesmas juga membuat modifikasi pendidikan kesehatan lain
tentang jamban sehat dengan pendekatan-pendekatan tertentudanberbasis
masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan kesehatan tersebut untuk
menyampaikan informasi kesehatan dan menyehatkan masyarakat terlaksana
dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga budaya
preventif dan promotif dapat tersosialisasikan ke seluruh kalangan
masyarakat.
PihakPuskesmasmemberikanpenyuluhankesehatanlingkungankepadam
asyarakattentangalternatifjambansehatsepertijambanseptic
tankkomunal.Jambandenganseptic
tank

yang

tankkomunalmerupakansatubuahseptic

dapatdigunakanolehbeberaparumah.Septic

tank

komunalberfungsiuntukmelayanimasyarakatkurangmampudantidakmemilikila
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hanumtukmembangunkakuspribadi.Jadiakanmenghematbiayapembuatanseptic
tankkarenaditanggungolehbeberaparumah.
5.3.2 BagiDesa Sri RahayuKecamatanCikancungKabupaten Bandung
Dari pihak desa diharapkan untuk selalu memberikan motivasi dan
pengertian kepada masyarakat pentingnya penggunaan jamban di kalangan
masyarakat. Pihak desa secararutinmemonitoring masyarakat secara langsung
dalam penggunaan jamban dengan membentuk kader kesehatan sebagai
perpanjangan tangan dari puskesmas agar terbentuk masyarakat sehat yang
mandiri. Tokoh masyarakatharus memberikan contoh yang baik dalam upaya
preventif dan promotif terutama penggunaan jamban dan jamban sehat.
5.3.2 BagiProfesiKeperawatan
Perawat komunitas sebagai educatormembentuk budaya preventif dan
promotif
pendidikan

kesehatan

di

kesehatan

kalangan
dengan

masyarakat

dengancara

pendekatan-pendeketan

melakukan

tertentu

untuk

meningkatkan partispisasi masyarakat dalam penggunaan jamban dan
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jamban sehat.
5.3.3 BagiPenelitianSelanjutnya
Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan
jamban dan untuk mengetahui hubungan antara kondisi jamban terhadap
perilaku masyarakat dalam penggunaan jamban.

5.4 Keterbatasan
Pelaksanaanpenelitianinidiupayakansemaksimalmungkinsesuaidenganmaksuddantuju
anpenelitian.Namundemikianmasihdirasakanadanyaketerbatasandankelemahan yang
tidakdapatdihindaridiantaranya:
1.
Pengumpulan
data
dalampenelitianinimenggunakanlembarkuesioner,
dalampengisiannyamasihadaresponden
yang
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mengisidengansifatrespondensendirisepertikejujurandanketakutandalammenjawabres
pondentersebutdengansebenarnya.
2.
Dalampengisianlembarobservasi
pun
ditemukanresponden
tidakmengizinkanuntukmelihatkondisijamban yang merekamiliki.
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