
 

 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai faktor determinan yang 

berhubungan dengan  buang air besar pada lingkungan rumah tangga di Nagari 

Sundatar Kabupaten Pasaman, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa sebagian besar keluarga di Nagari Sundatar BABS di 

sungai/bandar kali dan ladang/semak-semak yaitu sebanyak 74,8%. 

2. Diketahui bahwa kurang dari separuh responden memiliki pengetahuan 

kurang yaitu  sebanyak 43%. 

3. Diketahui bahwa lebih dari separuh responden memiliki sikap negatif yaitu 

sebanyak 52,3%. 

4. Diketahui bahwa semua responden tidak memiliki ketersediaan jamban sehat 

yaitu sebanyak 100%. 

5. Diketahui bahwa kurang dari separuh responden tidak mendapatkan peranan 

dari petugas kesehatan yaitu sebanyak 44,9%. 

6. Terhadap hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan BAB pada 

lingkungan rumah tangga. 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan BAB pada 

lingkungan rumah tangga. 

8. Terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan jamban sehat dengan 

BAB pada lingkungan rumah tangga. 

9. Tidak ada hubungan yang bermakna antara peran petugas kesehatan dengan 

BAB pada lingkungan rumah tangga. 



 

 

1.2 Saran 

Merujuk dari hasil penelitin yang telah dilakukan terhadap rumah tangga di 

Nagari Sundatar Kabupaten Pasaman, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

Meningkatkan penyuluhan di masyarakat terutama mengenai dampak 

membuang kotoran di tempat terbuka seperti sungai, syarat-syarat jamban 

sehat dan manfaat jamban sehat melalui media promosi kesehatan seperti 

leaflet, spanduk, baligho guna meningkatkan pengetahuan dan sikap positif 

masyarakat mengenai BAB. 

2. Bagi Perangkat Nagari 

Nagari memberikan bantuan jamban bagi masyarakat yang tidak 

memiliki jamban dengan menganggarkan dana desa setempat. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat meningkatkan pengetahuan dengan 

menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menanamkan sikap untuk 

berperilaku BAB di jamban agar dapat menjaga kondisi rumah dan 

lingkungan tetap selalu dalam keadaan bersih dan sehat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian 

dengan menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap BAB dan 

mengunakan metode dan analisis yang berbeda. 

 


