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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bah-Bah Buntu Kecamatan 

STM Hulu, Maka dalam bab ini, penulis akan mengajukan beberapa saran serta 

akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Pemaparannya sebagai berikut.    

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan uraian pembahasan dari bab sebelumnya maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Adapun tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat terhadap hak atas 

kesehatan sebagai Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia di desa Bah-Bah Buntu sudah tinggi, dilihat dari data yang 

penulis peroleh melalui wawancara yang dilakukan di desa Buntu. 

2. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Observasi maupun survey 

wawancara yang penulis lakukan di desa Buntu, maka penulis 

menyimpulkan bahwa Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia 

dalam menjamin hak masyarakat terhadap hak atas Kesehatan sudah 

terimplementasi dengan baik. 

 Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan 

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Hak 

Atas kesehatan yaitu dengan melakukan Penyuluhan di desa Bah-Bah Buntu dan 

memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat khususnya 

masyarakat desa Bah-bah Buntu. 
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Kekurangan pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit telah terangkum 

dalam beberapa poin yaitu: 

a. Kurangnya tenaga Medis yang ada di Puskesmas ditambah tenaga medis 

harus bertugas di beberapa tempat dalam seminggu, 3 hari di desa Bah-bah 

Buntu dan 2 hari bertugas di Puskesmas Kecamatan. 

b. Kurang efektifnya waktu Operasional Puskesmas karena hanya buka pada 

hari  Selasa, Rabu, dan jumat. 

c. Tidak adanya layanan untuk rawat inap di Puskesmas pada hari selasa, 

Rabu dan Jumat. 

d. Kurang lengkapnya persediaan Obat-obatan di Puskesmas. 

e. Kurang lengkapnya alat-alat medis yang ada di Puskesmas 

f. Keterbatasan kemampuan Tim Medis dalam menangani Penyakit – 

penyakit tertentu. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, serta rangkaian simpulan diatas 

maka penulis 
 

Menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintahan Deli Serdang agar kiranya lebih sering melakukan 

penyuluhan Kesehatan ke desa Bah Bah Buntu guna mencegah masyarakat 

yang tidak memahami tentang hak masyarakat dalam memperoleh 

pengobatan secara gratis agar memiliki kesehatan yang baik. 
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2. Kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di sekitar Desa Bah 

Bah Buntu agar lebih meningkatkan kinerja serta pelayanan yang baik 

untuk melayani Masyarakat dari segala lapisan. 

3. Kepada pemerintah supaya menurunkan Tim Medis dengan SDM yang 

baik dan handal untuk melayani masyarakat. 

4. Kepada pemerintah supaya memperhatikan penyediaan Alat-Alat Medis 

khususnya di Puskesmas yang ada di Desa Bah-Bah Buntu dan 

Puskesmas-puskesmas di desa sekitarnya. 

5. Kepada Kepala Desa Bah Bah Buntu agar lebih memperhatikan tingkat 

kesehatan warganya dan melayani masyarakatnya tanpa kenal lelah. Sebab 

Kesehatan adalah Kekayaan paling Berharga.  

 

 


