
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan Karakteristik Kepala 

Keluarga dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan responden kategori kurang sebanyak 86 orang (69,4%) 

dan tingkat pengetahuan responden dalam kategori baik sebanyak 38 orang 

(30,6%).  

2. Sikap responden terhadap perilaku BABS dan manfaat penggunaan jamban 

dalam kategori kurang sebanyak 82 orang (66,1%) dan kategori baik sebanyak 

42 orang (33,9%).  

3. Tingkat pendidikan responden sebagian besar pada kategori rendah (tidak 

sekolah, tamat SD dan SMP) sebanyak 102 orang (82,3%) dan tingkat 

pendidikan responden kategori tinggi (tamat SMA dan tamat 

akademi/perguruan tinggi) sebanyak 22 orang (17,7%).  

4. Tingkat pendapatan responden sebagian besar adalah < Rp. 1.500.000 atau 

dalam katerogi kurang sebanyak 92 orang (74,2%) dan  tingkat pendapatan  

kategori ≥  Rp. 1.500.000 ( cukup ) sebanyak 32 orang (25,8%).  

5. Pernyataan responden tentang ada tidaknya dukungan tokoh masyarakat agama 

dalam kategori baik sebanyak 38 orang (30,6%) dan dalam kategori kurang 

sebanyak 86 orang (69,4 %).  
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6. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku BABS dengan nilai p = 0,000 dan rasio pravalen sebesar 12,519. 

Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku BABS dengan 

nilai p = 0,000 dan nilai rasio pravalen sebesar 7,000. Terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan dengan perilaku BABS dengan nilai p = 

0,001 dan nilai rasio pravalen sebesar 7,893. Terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendapatan dengan perilaku BABS dengan nilai p = 

0,000 dan nilai rasio pravalen sebesar 30,261. Terdapat hubungan yang 

bermakna antara dukungan tokoh masyarakat agama dengan perilaku BABS 

dengan nilai p = 0,000 dan nilai rasio pravalen sebesar 12,519. 

B. Saran 

1. Perlu kerjasama lintas sektoral antara pihak Puskesmas Sawan II dan 

pemerintah Desa maupun Kecamatan Sawan dalam peningkatan pengetahuan 

dan kesadaran kepala keluarga dan melalui pemberian konsultasi informasi dan 

edukasi (KIE) berupa penyuluhan, informasi mengenai pentingnya jamban 

sehat dan dampak perilaku BABS. Serta membuat himbauan pemanfaatan 

jamban keluarga bagi masyarakat ataupun lomba kebersihan antar Banjar/ RT 

diharapkan dengan gerakan tersebut membuat masyarakat memahami 

pentingnya menjaga kesehatan.  

2. Perlu kerja sama kepada para stakeholder dengan melakukan arisan jamban, 

gotong royong dalam pembuatan jamban komunal serta menambah home 

industri di lingkungan wilayah kerja puskesmas sehingga menambah 

pemasukan sehingga masyarakat dapat menyisihkan sebagian uang untuk 

membuat jamban keluarga. 
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3. Meningkatkan dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama 

dalam hal pemanfaatan jamban, misalnya lewat forum arisan PKK, pengajian, 

dengan metode ceramah dan diskusi yang dilakukan secara menyeluruh. 

4. Bagi masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menanamkan sikap untuk berperilaku BAB di 

jamban agar dapat menjaga kondisi rumah tetap dan selalu dalam keadaan 

bersih dan sehat. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui faktor-faktor lain 

yang dapat berkorelasi (berhubungan) dapat terbukti adanya korelasi sesuai 

dengan teori. 


