
 

 

BABY 

·/ Miu~ ~E~P~~T~'<_AANl 
t~ ~~: B fy·.;: ~c: i1l f 

----~--·-·- ·--·---w.-.,...,._~,.,.. • 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. SimpuJan 

~; Setelah menguraikan basil penelitian di atas selanjutnya ak:an 

dikemukakan simpulan dari basil penelitian ini bahwa ketiga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima secara empiris, hasilnya adalah 

1 sebagai berikut: 0:" 

\ a. Terdapat hubungan yang berarti (signifik.an) antara persepsi tentang 

ke~hatan (Xt) dengan perilaku pengelolaan air Jimbah rumah tangga 

/.. masyarakat Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan (Y) . 

.. ~ b. Terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara kedisiplinan diri (Xz) 

dengan perilaku pengelolaan air limbah rumah tangga masyarakat Desa 

Simodong Kecamatao Sei Suka Kabupaten Asaban (Y). 

c. Terdapat hubungan yang berarti (Signifikan) persepsi tentang kesehatan 

(X1) uan kedisiplinan diri (X2) secara bersams-sama dengan perilaku 

pen~elolaan air limb!!_h nunah tangga masyarakat Desa Simodong 

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan (Y). 

T erujinya ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

secara empiris memberikan simpulan umnm bahwa persepsi tentaug 

kesehatan dan kedisiplinan -diri berbubungan dengan periJaku pengeJolaan air 
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Jimbah rumah tangga masyarakat Desa Simodong Kecamatan Sei Suka 

Kabupaten Asahan. 

B. Jmplikasi 

(
~ Terujinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini rnenWljukkan 

~ bahwa persepsi tentang kesehatan lingkungan dan kedisiplinan diri dengan 

perilaku pengelolaan air limbah rumah tangga masyarakat Desa Simodong 

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan. Oleh karena itu keadaan dan 

1 

unsur-unsur yang terkait di dalanmya memberikan perhatian yang lebih 

serius akan hal ini guna mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehat bagi 

l~ 
anggota keluarga dan masyarakat dimasa yang akan datang. 

4""~ Berdasarkan basil penelirian diatas. berikut ini akan dikemukakan 

beberapa saran, yaitu : 

1. Meskipun perilaku pengelo1aan air limbah masyarakat Desa Simodong 

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asaban sudah terbentuk dengan baik, 

namun menurut hemat peneliti perlu terus dikembangkan sekaligus 

ditingkatkan . Hal ini mengingat perilaku pengelolaan air Jimbah rumah 

tangga ini memiliki peran dan fungsi st:aregis dalam menghentpang 

teljadinya perluasan limbah dilingktmgan tempat tinggal disamping 

sebagai upaya sanitasi lingkungan 
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2. Pemerintahan daerah dan unslU' yang terkait lainnya, agar dapat 

memberikan perhatian dan sekaligus pembinaan yang penuh pada 

program peningkatan kualitas hidup yang sehat bagi masyarakat melalui 

pembinaan yang bersifat berkesinambungan melalui penyuluhan dan 

pelatihan pola hidup sehat ditengah-tengah masyarakat melalui 

pengelolaan Hmbah _rumah tangga di ~sa Simodong Kecamatan Sei 

Suka Kabupaten Asahan. 

aktor 

lain yang mempengaruhi perilaku pengeJoJaan air Iimbah nunah tangga. 

Memperhatikan hal uiC masih terbuka kemungkinan untuk menggunakan 

variabellain selain variabel dalam penelitian uri untuk diteliti pada masa 

yang akan datang. 
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