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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran bidan puskesmas 

dalam program kesehatan sekolah untuk penyadaran pemeriksaaan payudara 

sendiri (Sadari) pada siswi-siswi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan 

kesehatan tingkat pertama  yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dimana 

keduanya jika ditinjau dari upaya kesehatan tersebut dikelompokkan 

menjadi dua yaitu upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan 

pengembangan. Pada Upaya Kesehatan pengembangan salah satu kegiatan 

yang dilaksanakan yaitu program kesehatan sekolah. Dalam pelaksanaan 

program sekolah kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Penjaringan 

dan PKPR. Untuk kegiatan Penjaringan dan PKPR semua puskemas 

melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bidan telah 

melaksanakan perannya sebagai peneliti yaitu dengan memberikan 

pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Jadi implementasi Pasal 79 ayat (1) 

tentang kesehatan sekolah pada siswi-siswi sekolah menengah atas telah 

dilaksanakan oleh bidan puskesmas melalui program penjaringan dan 

program PKPR. 

2. Peran bidan dalam pelaksanaan program kesehatan sekolah di beberapa 

Puskesmas di Kabupaten yaitu bidan sudah melaksanakan perannya sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan Pasal 79 ayat (1) dan Permenkes No 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas pasal 36 ayat (1), melalui Program Penjaringan dan PKPR, 

akan tetapi pelaksanaan penyuluhan terkait penyadaran pemeriksaan 

payudara sendiri terhadap remaja/peserta didik belum terlaksana secara 

menyeluruh, karena pemeriksaan payudara sendiri tidak menjadi program 
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wajib di puskesmas, sehingga pelaksanaan penyuluhan belum maksimal. 

Puskesmas yang sudah melaksanakan hanya satu dari lima puskesmas 

yang menjadi tempat penelitian. Keempat Puskesmas lainnya lebih 

berfokus pada program sadanis (periksa payudara klinis) pada Wanita Usia 

Subur (WUS). 

3. Faktor pendukung dalam peran bidan puskesmas dalam program kesehatan 

sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada 

siswi-siswi Sekolah Menengah Atas yaitu ketersediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan meliputi: ruang bimbingan konseling remaja di puskesmas, 

ruang UKS, serta adanya kerja sama antara puskesmas dan pihak sekolah 

terkait pelaksanaan program kesehatan sekolah melalui koordinasi guru 

pembina UKS dengan bimbingan teknis dan pengawas puskesmas 

setempat.   

Adapun faktor penghambat dalam peran bidan puskesmas dalam 

program kesehatan sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara 

sendiri (Sadari) pada siswi-siswi Sekolah Menengah Atas yaitu 

Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan (SDM)  Ketersediaan jumlah tenaga 

kesehatan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan suatu program 

kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas. belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur, sehingga pelaksanaan program 

tersebut belum berjalan dengan optimal. Dengan adanya peraturan 

perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga 

kesehatan yang menyelenggarakan program tersebut dan juga akan 

menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Belum terprogramnya 

periksa payudara sendiri (Sadari) merupakan salah satu faktor penghambat 

sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak terlaksana secara menyeluruh 

karena bidan berfokus pada penyuluhan yang berkaitan tentang kesehatan 

reproduksi. Sehingga untuk mewujudkan terlaksananya penyuluhan 

tersebut harus maka program tersebut harus menjadi salah satu program 

wajib di puskesmas. Faktor keuangan/dana, minimnya anggaran yang 
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kemudian dari dana tersebut masih harus dibagi ke beberapa program 

lainnya yang dilaksanakan oleh puskesmas. Faktor lainnya yaitu faktor 

komunikasi, hal tersebut sangat mempengaruhi dalam menjalin hubungan 

dengan siswa-siswa agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik 

dan juga dapat diterapkan oleh siswa-siswi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Tenaga kesehatan yang terlibat (bidan) sebagai tenaga kesehatan 

yang ada di masyarakat harus senantiasa mengembangkan dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan 

kewenangannya sebagai seorang bidan. Bidan dalam hal ini sebagai 

edukator yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang 

meliputi pendidikan kesehatan terkait kesehatan reproduksi tetapi juga 

melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya sadari. Pendidikan 

kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri akan menambah 

pengetahuan perempuan tentang pemeriksaan payudara sendiri sehingga 

akan meningkatkan status kesehatan perempuan.  

Bidan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan paripurna), 

yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam 

upaya pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) mencapai terwujudnya 

paradigma sehat. 

 

2. Bagi Puskesmas 

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama harus memberikan pelayanan yang optimal dan berkaulitas untuk 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Manajemen sumber daya manusia harus di fungsikan sesuai tugas dan 

wewenangnya dalam memegang program kesehatan.  
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3. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah agar lebih sering melakukan seminar tentang 

bagaimana membina perilaku hidup sehat dan dapat mengoptimalkan 

fungsi UKS dalam pelayanan kesehatan sekolah. Kepada seluruh siswa 

khuusnya pada masa usia sekolah dapat meningkatkan dan 

mengembangkan budaya gaya hidup sehat di dalam lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat pada umumnya. 

 

4. Bagi Kabupaten Semarang 

Bagi pihak pemerintah daerah mengenai cakupan skrining 

kesehatan terutama terkait skrining kanker payudara melalui  pemeriksaan 

payudara klinis (SADANIS), diharapkan pemerintah daerah bisa 

memasukkan program pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) menjadi 

salah satu program skrining yang diselenggarakan oleh Puskesmas untuk 

peserta didik/remaja melihat fakta pentingnya pendidikan kesehatan untuk 

mewujudkan remaja sehat dan berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


