
 

 

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor yang 

berhubungan dengan pemanfaatan jamban sehat di Nagari Padang Laweh Selatan 

Kabupaten Sijunjung tahun 2016, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil 

sebagai berikut: 

1.1.1 Lebih dari separoh masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan tidak 

memanfaatkan jamban sehat 

1.1.2 Lebih dari separoh masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan 

berpengetahuan rendah terhadap pemanfaatan jamban sehat. 

1.1.3 Lebih dari separoh masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan memiliki 

sikap negatif terhadap pemanfaatan jamban sehat. 

1.1.4 Sebagian Besar masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan mendapatkan 

peranan dari petugas kesehatan. 

1.1.5 Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pemanfaatan 

jamban sehat.  

1.1.6 Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan pemanfaatan 

jamban sehat.  

1.1.7 Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara peran petugas kesehatan 

dengan pemanfaatan jamban sehat.  

 



 

 

1.2 Saran 

 Merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan jamban 

sehat di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut:  

1.2.1 Bagi KK di Nagari Padang Laweh Selatan 

Diharapkan kepada KK yang tidak memanfaatkan jamban sehat agar 

mau menerima informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan mengenai 

manfaat dan dampak mengenai pemanfaatan jamban sehat serta mau untuk 

besikap positif dalam melaksanakan untuk BAB di jamban sehat, tanpa 

BABS di sungai, parak dan kebun lagi. 

1.2.2 Bagi Petugas Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Ampalu 

Diharapkan agar pemberian informasi mengenai pemanfaatan jamban 

sehat lebih fokus pada pemicuan dan mengajak pada tiap rumah KK yang 

tidak memanfaatkan jamban, terutama KK dengan tingkat pengetahan 

rendah, sehingga pengetahuan KK mengenai manfaat dari pemanfatan 

jamban sehat dapat meningkat dan di iringi dengan sikap positif setiap KK 

dalam memanfaatkan jamban sehat, 

1.2.3 Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 

Agar mau bekerja sama dengan petugas kesehatan terutama petugas 

kesehatan wilayah kerja Puskesmas tanjung Ampalu dalam meningkatkan 

pemanfaatan jamban sehat di Nagari Padang Laweh Selatan. 

 


