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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang Peneliti lakukan dilapangan 

mengenai Analisis Implementasi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS)Pada Tatanan Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap). Dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Secara keseluruhan Analisis Implementasi Program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS)Pada Tatanan Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap). Setelah 

direkapitulasi secara keseluruhan berada pada kategori “Cukup Sesuai”  dengan 

persentasenya 68,60%. Hal ini berdasarkan jumlah evaluasi rata-rata berada pada 

ukuran 56%-75%. 

Adapun faktor penghambat Analisis Implementasi Program Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)Pada Tatanan Rumah Tangga Oleh Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap).  

yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak ada jadwal Sosialisasi khusus untuk Program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan pemantauan 

yang dilakukan oleh kader kepada rumah tangga. Sehingga informasi yang 

diberikan tidak fokus. 
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2. Pelaksanaan Indikator PHBS terkendala kebiasaan masyarakat. Dimana 

salah satu Indikator pokok yaitu tidak merokok di dalam rumah sulit untuk 

dirubah. Karena apabila salah satu indikator tidak terlaksana maka rumah 

tangga itu tidak dapat dikategorikan telah ber-PHBS walaupun mereka 

telah memenuhi seluruh indikator lain. 

3. Puskesmas Sidomulyo RI sebagai unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan 

telah disediakan dana atau anggaran dalam pelaksanaan program PHBS ini 

namun jumlahnya tidak sepenuhnya mencukupi. 

4. Jumlah kader yang melaksanakan program PHBS ini dengan jumlah 

rumah tangga yang berada di wilayah kerja puskesmas tidak seimbang 

sehingga pada saat pemantauan dan sosialisasi masih ada terdapat rumah 

tangga yang tidak mendapat pendataan dan sosialisasi. 

5. Puskesmas Sidomulyo RI sudah cukup baik dalam menyediakan berbagai 

fasilitas yang diperlukan oleh para pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan seperti menyediakan selebaran dan 

angket untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan PHBS ini. Namun 

Puskesmas tidak menyediakan fasilitas yang berkaitan untuk penerapan 

PHBS pada rumah tangga. 

6. Masih ada petugas dan kader yang melaksanakan program ini tidak sesuai 

dengan yang ditentukan, yaitu masih ada petugas yang tidak menyerahkan 

laporan bulanan tepat waktu sehingga pelaporan puskesmas kepada Dinas 

Kesehatan juga mengalami keterlambatan. 
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7. Kurangnya komitmen dan konsisten petugas Puskesmas dan Kader dalam 

menjalankan Program PHBS ini sehingga implementasi Program PHBS ini 

masih jauh dari target yang telah ditentukan. 

8. Dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program 

PHBS pada Tatanan rumah tangga masih kurang.  

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadap Analisis Implementasi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS)Pada Tatanan Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap). kepada pihak terkait agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik antara lain: 

1. Kepada Pemerintah, agar dapat menambah anggaran pelaksanaan Program 

PHBS kepada Puskesmas Sidomulyo RI untuk pelaksanaan program dan 

fasilitas penunjang untuk pelaksanaan program di rumah tangga. 

2. Untuk masyarakat, pemerintahan setempat dan petugas kesehatan di Puskesmas 

Sidomulyo Rawat Inap perlu menumbuhkan rasa saling percaya, menjalin 

kerjasama, kemitraan yang baik, kesadaran yang tinggi dan bertanggung jawab 

untuk meningkatkan derajat kesehatan.  

3. Diharapkan dimasa yang akan datang Implementasi Program Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan rumah tangga di Puskesmas 

Sidomulyo RI dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan 

informasi yang aktual, jelas dan merata kepada Rumah Tangga. 
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4. Jika jumlah kader dan Petugas menjadi kendala dalam upaya sosialisasi 

Porgram PHBS ada baiknya sosialisasi dilakukan dengan mengundang 

masyarakat ke acara sosialisasi PHBS sehingga lebih banyak masyarakat yang 

menerima sosialisasi dibandingkan di datangi satu persatu kerumah. 

5. Untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap PHBS. Puskesmas 

Sidomulyo RI dapat memberikan predikat penanda atau stiker kepada rumah 

yang yang telah melaksanakan PHBS. Diharapkan hal ini dapat memotivasi 

rumah tangga untuk melaksanakan PHBS. 

 


