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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Perilaku

Hidup Bersih Sehat (PHBS) Rumah Tangga terhadap Kejadian Tifoid pada

masyarakat dusun murnagka Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

tentang hubungan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) rmah tangga terhadap

kejadian tifoid pada masyarakat dusun murnangka Kecamata Pragaan Kabupaten

Sumenep sebagai berikut :

1. Sebagian besar PHBS Cukup sebanyak 37 responden (53%), 17 responden

(25%) PHBS Kurang dan sebagian kecil 15 responden (22%) PHBS baik.

2. Sebagian besar positif tifoid sebanyak 40 responden (58%) dengan 23

responden (33%) PHBS cukup dan 17 responden (25%) PHBS kurang.

Sedangkan responden negatif tifoid sebanyak 29 responden (42%) dengan 15

responden (22%) PHBS baik dan 14 responden (20%) PHBS cukup.

3. Ada hubungan yang signifikan antara perilaku hidup bersih sehat (PHBS)

Rumah Tangga terhadap kejadian tifoid pada masyrakat dusun murnagka

kecamatan pragaan kabupaten Sumenep.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Keperawatan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti

lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hubungan perilaku
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hidup bersih sehat (PHBS) rumah tangga terhadap kejadian tifoid, dengan

Teori perilaku adaptif Notoadmoejo dan metode penanganan demam tifoid.

5.2.2 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pragaan

Diharapkan kepada institusi pelayanan kesehatan memberikan

penyuluhan tentang pentingnya PHBS terutama pada masyarakat pinggiran

sungai dalam penggunaan air sungai sebagai sarana mandi, cuci, kakus (MCK).

5.2.3 Bagi Dusun Murnangka Desa Pragaan Laok

Diharapkan kepada pihak yang berwenang di Dusun Murnangka Desa

Pragaan Laok supaya menjadi dasar pertimbangan untuk diadakannya

kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan PHBS seperti memperingati

hari kesehatan dunia dengan gotong royong membersihkan lingkungan

terutama sungai dan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas

5.2.4 Bagi Responden

Diharapkan keluarga dapat menerapkan PHBS dilingkungannya dan

sering memeriksakan kesehatan pada puskesmas serta menambah pengetahuan

tentang pentingnya PHBS dalam keluarga dan penyebaran penyakit tropis

terumata tifoid.

5.2.5 Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

1) Diharapkan sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar

mengajar dalam bahan materi kesehatan masyarakat terutama PHBS

di rumah tangga.

2) Diharapakan dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan

untuk mengembangkan ilmu khususnya untuk masalah tifoid


