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Cara penyelesaian masalah 

dilaksanakan

Menilai hasil( program ke 5)

Menyususn saran tindak lanjut 

(program ke 6)



Tujuan kegiatan menilai hasil

Untuk mengetahui sampai seberapa 
jauh cara penyelesaian masalah 
berhasil mengatasi masalah mutu 
pelayanan kesehatan

Kegiatan menyususn saran tindak 
lanjut :

 Untuk menetapkan hal-hal yang 
patut  dilakukan agar masalah mutu 
pelayanan kesehatan yang sudah 
berhasil dapat dipertahankan serta 
hal-hal untuk meningkatkan mutu 



A.  PENILAIAN

Pengertian penilaian:

1. Cara belajar yang sistematis dari 

pengelaman yang dimiliki untuk 

meningkatkan pencapaian, 

pelaksanan  dan perencanaan 

suatu program melalui pemilihan 

secara seksama dari pelbagai 

kemungkinan (WHO)

2. Adalah proses unutk 

menentukan nilai atau jumlah 

dari pelaksanaan suatu program 

dalm mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (American 

Public Health Association)



•Penilaian dilakukan pada tahab akhir 

(Sumative evaluation)

Yang dinilai out put (keluaran)

Teknik penilaian sumativ

1. Teknik kesepakatan kelompok,  

(masalahnya sederhana, hemat 

tenaga, waktu.  Kelemahannya 

bersifat subyektiF)

2. Teknik kajian data (berdasar 

survei sederhana meliputi 

pengumpulan data, pengolahan 

data, penyajian dan 

interprestasi)



Rumus menghitung persentase 

keberhasilan :

X2-X0

% keberhasilan  = ------------ X 100%

X1-X0

X0 = besarnya masalah

X1 = besarnya target

X2 = besarnya pencapaian 



Contoh:

Ditemukan kasus infeksi panggul 

pasca IUD 5%(X2)

Target pencapain program 

menurunkan infeksi panggul 

menjadi 1% (X1)

Cara penyelesaian masalah sudah 

dilaksanakan, ditemukan 

komplikasi infeksi panggul 2% (X2)

2-5

% keberhasilan = _______x 100% = 

75%

1-5

Artinya cara penyelesaian masalah 

yang dilaksanakan tidak gagal 

(tercapai 75%)



B.  SARAN TINDAK LANJUT

Saran tidak lanjut ada 2 macam:

1. Jika cara penyelesaian masalah 

berhasil dilaksanakan, maka

a. Menyarankan agar cara 

penyelesaian masalah tersebut 

menjadi kegiatan rutin institusi 

kesehatan

b. Menyarankan agar unit lain 

juga melaksanakan program 

menjaga mutu

c.  Melanjutkan program 

menjaga mutu untuk masalah 

lain. 



2.  Jika penyelesian masalah kurang berhasil 

(persentase keberhasilan < 100%)

 Mempertimbangkan untuk 

melanjutkan cara penyelesaian 

masalah yang sedang 

dilaksanakan(penyebab : hal 

teknis waktu, SDM)

 Mempertimbangkan untuk 

menyususn cara penyelesain 

masalah yang baru (penyebab: hal 

prinsip misal kurang sesuai cara 

penyelesaian masalah dengan 

penyebab masalah)



PELAKSANAAN PROGRAM 

MENJAGA MUTU PELAYANAN

1. MENETAPKAN MASALAH MUTU

2. MENETAPKAN PENYEBAB 

MASALAH MUTU

3. MENETAPKAN CARA PENYELESAIN 

MASALAH  MUTU

4. MELAKSANAKAN CARA 

PENYELESAIAN MASALAH MUTU 

(PDCA)

5. MENILAI HASIL PELAKSANAAN

6. MENYUSUN SARAN TINDAK 

LANJUT




