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Abstrak 

 

Anak usia sekolah merupakan masa usia anak yang sangat berbeda 

dengan usia dewasa. Di dalam periode ini didapatkan banyak permasalahan 

kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak dikemudian hari. Pada siswa 

sekolah dasar masalah kesehatan yang dihadapi terkait dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat yang belum diterapkan dengan baik. Dari hasil observasi dan 

wawancara terhadap 7 siswa, 5 siswa diantaranya mempunyai kebiasaan 

membuang sampah tidak pada tempatnya, sering ada siswa tidak mengikuti 

kegiatan olahraga di sekolah, siswa jajan makanan di luar sekolah, banyak siswa 

tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Tujuan 

penelitian adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih dan 

sehat siswa SDN 1 Mandong. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan 

rancangan one group pre test and post test design. Tehnik pengambilan sampel 

dengan total sampling dengan jumlah sampel 52 responden. Instrumen penelitian 

berupa kuesioner pengetahuan dan sikap serta lembar observasi untuk perilaku. 

Data penelitian diperoleh dengan cara memberikan test sebanyak dua kali yaitu 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dan setelah  pendidikan kesehatan. 

Analisis data penelitian menggunakan uji paired t test dan wilcoxon rank test. 

Hasil penelitian diketahui pengetahuan, sikap dan perilaku siswa meningkat 

setelah menerima pendidikan kesehatan. Hasil analisis data pengetahuan diperoleh 

paired sample test = 9,543 p = 0,001, Hasil analisis data sikap diperoleh paired 

sample test sebesar = 11,122 dengan nilai p = 0,001 dan perubahan perilaku 

dengan  nilai wilcoxon rank test sebesar = 3,411 dengan nilai p = 0,001. 

Kesimpulan penelitian adalah ada  pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat siswa SDN 1 Mandong. 

 

 

Kata Kunci: pendidikan kesehatan, pengetahuan, sikap, perilaku.  
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Abstract 

 

School age children are past the age of children who are very 

different from adults. Obtained within this period many health issues that 

determine the quality of the child's future . At the elementary school students 

faced health problems associated with living clean and healthy behavior that 

have not been implemented well . From the observations and interviews of 7 

students , 5 students in the habit of littering them is not in place , there are 

often students do not participate in sports at school , students snack foods 

outside of school , many students did not wash their hands before taking food . 

The research objective was to determine the effect of health education on 

changes in knowledge , attitudes and behaviors about clean living habits and 

unhealthy behavior SDN 1 Mandong students . This type of research is a 

quantitative research design one group pre test and post test design . Sampling 

technique with a total sampling with a sample of 52 respondents . Research 

instrument in the form of knowledge and attitude questionnaires and 

observation sheets for behavior . Research data obtained by giving the test 

twice before and after the health education given health education . Analysis 

of research data using paired t test and Wilcoxon rank test test . Results reveal 

the knowledge , attitudes and behaviors of students increased after receiving 

health education . Knowledge of data analysis results obtained by paired 

sample test = 9.543 p = 0.001 , analysis of data obtained attitude test for paired 

samples = 11.122 with p = 0.001 and behavior change with the value of 

Wilcoxon rank test = 3.411 with p = 0.001 . Studies conclusion was no effect 

of health education on changes in knowledge , attitudes and behaviors of good 

hygiene practices and healthy school SDN 1 Mandong . 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Anak usia sekolah baik 

tingkat pra sekolah, sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama dan 

sekolah menengah atas adalah suatu 

masa usia anak yang sangat berbeda 

dengan usia dewasa. Di dalam periode 

ini didapatkan banyak permasalahan 

kesehatan yang sangat menentukan 

kualitas anak dikemudian hari. 

Masalah kesehatan tersebut meliputi 

kesehatan umum, gangguan 

perkembangan, gangguan perilaku dan 

gangguan belajar. Permasalahan 

kesehatan tersebut pada umumnya 

akan menghambat pencapaian prestasi 

pada peserta didik disekolah. 

(Dermawan, 2012). 

Dari hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di SD N 1 Mandong 

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten 

diperolah data bahwa jumlah seluruh 

siswa adalah 162 siswa, terdiri dari 84 

murid laki-laki dan 78 murid 

perempuan. Keadaan lingkungan 

sekolah SD N 1 Mandong kurang 

bersih. Hasil observasi dan wawancara 

terhadap 7 siswa menunjukkan bahwa 

5 siswa masih mempunyai kebiasaan 

membuang sampah tidak pada 

tempatnya meskipun sudah ada tempat 

sampah di setiap kelas dan sering 

diingatkan oleh guru untuk membuang 

sampah pada tempat sampah. Sering 

ada siswa tidak mengikuti kegiatan 

olah raga di sekolah. Banyak siswa 

yang jajan makanan di luar sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan kran air 

di sekolah terdapat 2 tempat  selain 

kran air di  kamar mandi yang ada di 

dekat kantor guru dan didekat kamar 

mandi. Kran  air yang di dekat kantor 

guru terdapat sabun cair sementara 

pada kran di dekat kamar mandi tidak 

tersedia sabun. Pertanyaan tentang 

cuci tangan ini berkaitan dengan 

perilaku siswa yang makan saat 

istrihat sekolah dimana pada hasil 

pengamatan, siswa langsung makan 

tanpa cuci tangan. 

Siswa mengatakan jika sakit 

mereka tidak masuk sekolah dan 

merasa tertinggal pelajaran. Peneliti 

menanyakan kepada siswa bahwa 

anak yang sakit seperti sakit diare, 

sakit batuk pilek.  data ketidakhadiran 

siswa di SDN 1 Mandong pada tahun 

2011 sebanyak 24 siswa tidak masuk 

sekolah karena sakit dan pada tahun 

2012 sebanyak 31 siswa tidak masuk 

sekolah karena sakit. 

 

Tujuan Penelitian adalah 
mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

tentang kebiasaan berperilaku hidup 

bersih dan sehat siswa SDN 1 

Mandong 

 

LANDASAN TEORI 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat adalah upaya untuk memberikan 

pengalaman belajar atau menciptakan 

suatu kondisi bagi perorangan, 

keluarga,  kelompok, dan  masyarakat, 

dengan membuka jalur komunikasi, 

memberikan informasi, dan 

melakukan edukasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku melalui pendekatan pimpinan 

(advokasi), bina suasana (social 

support), dan pemberdayaan 

masyarakat (empowerment) sebagai 

suatu upaya untuk membantu 
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masyarakat mengenali dan mengetahui 

masalahnya sendiri, dalam tatanan 

rumah tangga, agar dapat menerapkan 

cara-cara hidup sehat dalam rangka 

menjaga, memelihara, dan 

meningkatkan kesehatannya (Depkes, 

2007). 

 

Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil 

‘tahu’ seseorang dan terjadi setelah 

melakukan pengindraan terhadap 

suatu objek tertentu. Pengetahuan 

merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. (Notoatmodjo, 2007). 

 

Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau 

respons seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek 

(Notoatmodjo, 2007). Menurut 

Mubarak & Chayatin (2009), sikap 

adalah kecenderungan untuk 

menerima atau menolak tindakan dan 

belum suatu aktivitas.  

 

Praktek atau tindakan 

Perilaku merupakan faktor 

yang menentukan kesehatan menjadi 

sasaran pendidikan kesehatan. 

(Notoatmodjo, 2010).  Menurut 

Notoatmodjo (2007), faktor-faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya 

perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu  

1. Faktor dari dalam, yaitu 

pengetahuan, persepsi, emosi, 

motivasi dan sebagainya yang 

berfungsi untuk mengolah rangsangan 

dari luar. 

2. Faktor dari luar, yaitu lingkungan 

sekitar, seperti iklim, manusia, sosial-

ekonomi, kebudayaan, dan 

sebagainya.  

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Desain yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah Pre Eksperiment, 

dengan rancangan penelitian yang 

digunakan One Group Pre Test and 

Post Test Design (Sugiono, 2012). 

Jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah 52 siswa terdiri dari kelas 4 dan 

kelas 5. Teknik sampel yang 

digunakan adalah total sampling . 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan 

siswa, menggunakan skala Guttman 

dan untuk sikap menggunakan skala 

likert  (Sugiono, 2012). analisa 

univariat dan bivariat. Analisa 

univariat yaitu analisa terhadap tiap 

variabel penelitian yaitu pendidikan 

kesehatan (variabel Bebas) dan 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

(variabel terikat). Analisa data 

menggunakan beberapa uji yaitu uji 

paired t-test dan wilcoxon singned 

rank test. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian Karakteristik 

respon 

Tabel 4.1. Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin  dan Usia 

Karakteristik  Jumlah (%) 

Jenis Kelamin   

Perempuan 27 51.9 

Laki-laki 25 48.1 

Usia    

9 tahun 3 5.8 

10 tahun 30 57.7 

11 tahun 12 23.1 

12 tahun 5 9.6 

13 tahun 1 1.9 

14 tahun 1 1.9 
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Tabel 4.1 memperlihatkan 

responden banyak berjenis kelamin 

perempuan sebesar 51,9%. Umur 

responden diketahui banyak  pada usia 

10 tahun sebesar 57,7%. 

 

Analisis Univariat 

Pengetahuan 

Tabel 4.2. Distribusi responden 

berdasarkan tingkat pengetahuan  

Pengetahuan 
Pre test  Post test  

n % n % 

Baik 

 

3 5.8 17 32.

7 

 Cukup 41 78.8 25 48.

1 

 Kurang 8 15.4 10 19.

2 

Jumlah 52 100.

0 

52 100

.0 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, 

memperlihatkan  sebagian besar 

pretest pengetahuan responden cukup 

sebesar 78,8%. Pengetahuan 

responden  pada post test cukup, 

namun meningkat pada  kategori baik 

sebesar 32,7%.  

Sikap 
Tabel 4.3. Distribusi responden 

berdasarkan sikap  

Sikap 
Pre test  Post test  

n % n % 

Baik 28 53.8 34 65.4 

Buruk 24 46.2 18 34.6 

Total 52 100.0 52 100.

0 

 

Tabel 4.3 memperlihatkan data 

sikap responden pada pre test banyak 

yang baik sebesar 53,8% dan 

meningkat pada post test menjadi 

65,4%. 

 

 

Perilaku 
Tabel 4.4. Distribusi responden 

berdasarkan perilaku 

 

Perilaku  
Pre test  Post test  

n % N % 

Baik 15 28.8 28 53.8 

Buruk 37 71.2 24 46.2 

Total 52 100.0 52 100.0 

 

Tabel 4.4 memperlihatkan data 

bahwa sebagian besar responden pada 

pre test  mempunyai perilaku buruk 

sebesar 71,2% dan berubah menjadi 

baik sebesar 53,8%. 

Analisis Bivariat 

Uji Normalitas Data 

Tabel 4.5 Hasil uji normalitas data 

 

Kelompok Z P Kesimpulan 

Pengetahuan    

Pre test 1.037 0.233 Normal 

Post test  1.218 0.103 Normal 

sikap    

Pre test  0.643 0.802 Normal 

Post test  1.286 0.073 Normal 

perilaku    

Pre test  2.212 0.000 
Tidak 

Normal 

Post test  1.944 0.001 
Tidak 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 4.5 

memperlihatkan bahwa data Pre test 

pengetahuan, Post test Pengetahuan, 

dan Post test sikap berdistribusi 

normal dengan nilai diatas 0,05. 

 

Analisis pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan  
Tabel 4.6 Hasil pengujian pengaruh 

pendidikan terhadap perubahan nilai  
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pengetahuan responden antara pre test 

dan post test  

  
Pengetahuan  Rata-

rata 
t-test p 

Pretest  9.3654 -

9.543 
0,001 Posttest  11.2885 

 

Berdasarkan tabel 4.6, hasil 

perhitungan pengujian Paired sample 

test memperlihatkan t-test  = -9.543 

dengan nilai p-value = 0,001.  Hasil 

tersebut dapat disimpulkan ada  

pengaruh pendidikan terhadap 

perubahan nilai  pengetahuan 

responden tentang kebiasaan 

berperilaku hidup bersih dan sehat 

antara pre test dan post test. 

. 

 
Grafik 1.Perbedaan pengetahuan 

antara pre test dan post test 

 

Analisis uji beda rata-rata pretest-

posttest sikap responden 

Tabel 4.11.Hasil pengujian pengaruh 

pendidikan terhadap perubahan sikap 

responden antara pre test dan post test  

 
Sikap   Rata-rata   t- test P 

Pretest 38.6346 -

11.122 
0,001 Posttest 44.8269 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil 

perhitungan pengujian Paired Samples 

Test memperlihatkan nilai t-test = -

11.122, nilai p = 0,000. Ho ditolak, 

artinya ada perubahan sikap responden 

tentang kebiasaan berperilaku hidup 

bersih dan sehat sebelum dan sesudah 

pemberian pendidikan kesehatan. 

 

 
Grafik 2. Perbedaan sikap antara 

pretest dan posttest 

 

Analisis uji pengaruh  pretest-

posttest perilaku responden 

Tabel 4.8 Hasil pengujian beda rata-

rata perilaku responden antara 

sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan  
Perilaku  Mean Rank Z P 

Pre test  9.50 -

3.411 
0,001 Post test  10.06 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, 

hasil perhitungan Wilcoxon Rank test 

memperlihatkan nilai Z = -3.411, nilai 

p = 0,001. Ho ditolak, artinya ada 

perubahan perilaku responden 

sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan. 

 

 
Grafik 3. Perbedaan perilaku 

responden sebelum dan 

sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan 
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PEMBAHASAN 

Pengetahuan 

Pengetahuan responden pada pre 

test sebagian besar pada kategori baik 

sebesar 5,8% dan meningkat menjadi 

32,7% setelah menerima pendidikan 

kesehatan. Hal ini disebabkan karena 

banyak responden yang 

memperhatikan materi penyuluhan 

menjadi lebih memahami arti 

pentingnya berperilaku dalam 

kebersihan. Pada pre test nilai rata-rata 

pengetahuan sebesar 9,36 dan 

meningkat setelah menerima 

pendidikan kesehatan menjadi 11,28. 

Sehingga pada post test terjadi 

peningkatan nilai rata-rata skor yang 

juga mempengaruhi tingkat 

pengetahuan responden. Dengan 

memperhatikan proses pendidikan 

kesehatan yang diberikan peneliti, dan 

adanya proses tanya jawab kepada 

responden semakin meningkatkan 

pemahaman tentang kesehatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Adisasmoto. 

(2008) menyatakan bahwa dengan 

mendapat informasi kesehatan dari 

nara sumber seperti petugas kesehatan 

setidaknya orang akan berpikir 

mengenai pentingnya kesehatan dan 

berusaha untuk  melakukan tindakan 

kesehatan 

Hasil penelitian ini memperkuat 

Penelitian Reza (2012) yang meneliti 

mengenai perilaku hidup bersih sehat 

(PHBS) cuci tangan bersih pada siswa 

SD N 01 dan 02 Bonosari Sempor 

Kebumen. Dalam penelitiannya 

disebutkan adanya efektivitas dengan 

penyuluhan dalam meningkatkan 

pengetahuan siswi dalam perilaku 

hidup bersih sehat (PHBS) cuci 

tangan.  

 

 

Sikap 

Berdasarkan hasil penelitian 

sikap responden pada pre test banyak 

yang bersikap baik sebesar 53,8%, dan 

jumlah responden yang bersikap baik 

meningkat menjadi 65,5%. Perubahan 

jumlah responden yang mempunyai 

sikap baik dapat dapat dilihat dari nilai 

rata-rata skor kuesioner. Pada pre test 

diketahui nilai rata-rata menjadi 38,63 

dan meningkat menjadi 44,82. 

Perubahan sikap pada responden ini 

tidak terlepas dari proses pengetahuan 

yang meningkat. Responden 

sebelumnya belum tahu menjadi tahu, 

kemudian memahami akan 

menjadikan pola sikap yang ikut 

berubah. Responden bersikap menjadi 

baik setelah mengetahui apabila tidak 

merubah perilaku hidup bersih dan 

sehat akan dapat berisiko menjadi 

sakit. Dengan sikap yang baik ini 

maka ditinjau dari skor menjadi 

meningkat dan juga jumlah responden 

yang bersikap baik juga meningkat. 

Mubarak & Chayatin (2009), sikap 

merupakan predisposisi tindakan atau 

perilaku dan belum merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas. Penelitian 

Wati (2011) yang meneliti mengenai 

penyuluhan terhadap siswa SD 

Bulukantil Surakarta dalam 

berpenlaku cuci tangan menyimpulkan 

terdapat perubahan sikap siswa SD 

bulukantil dalam berperilaku cuci 

tangan setelah mendapat penyuluhan 

tentang PHBS. 

 

Perilaku 

Berdasarkan hasil peneliitian 

diketahui terjadi perubahan perilaku 

responden. Perilaku responden 

sebelum adanya pendidikan kesehatan 
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71,2% masih buruk dan menurun 

menjadi 46,2% yang buruk, sementera 

perilaku yang baik dari 28,8% 

meningkat menjadi 53,8%. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa dari pengetahuan 

yang semakin baik dapat 

mempengaruhi sikap menjadi lebih 

baik. Sikap yang baik ini kemudian 

diimplementasikan dalam perilaku 

responden dalam berperilaku hidup 

bersih dan sehat secara baik. Budioro 

(2002) mengatakan bahwa perilaku 

adalah respon tindakan atau perbuatan 

suatu organisme yang dapat diamati 

dan bahkan dipelajari yang dibedakan 

dalam bentuk pasif dan aktif, bentuk 

pasif yaitu.respon yang terjadi dalam 

diri manusia dan tidak secara langsung 

terlihat oleh orang lain berupa 

pengetahuan, sikap dan persepsi. 

Perilaku responden ini memperkuat 

pendapat Notoatmodjo( 2012). 

Perilaku merupakan diterminan 

kesehatan yang menjadi sasaran dari 

promosi atau pendidikan kesehatan. 

Dengan kata lain promosi atau 

pendidikan kesehatan bertujuan untuk 

mengubah perilaku (behavior change)  

 

Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian, 

responden terdapat perbedaan 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

setelah mendapat pendidikan 

kesehatan Adanya perbedan 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

sebelum dan sesudah pendidikan 

keseahatan menunjukkan bahwa 

sangat penting penyuluhan bagi siswa 

dalam meningkatkan pengetahuan, 

dan merubah sikap dan perilaku dalam 

kebiasaan-hichip bersih dan sehat. 

 

 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Dengan Terhadap Pengetahuan 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

mengenai pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Dengan Terhadap 

Pengetahuan disimpulkan ada 

pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

responden. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sani (2010) yang 

meneliti mengenai pengetahuan sakit 

sehat dan sikap mahaiswa. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan sebagian 

mahasiswa mempunyai pengetahuan 

yang baik, dimana pengetahuan 

mahasiswa dapat diperoleh informasi 

kesehatan dari berbagai media. 

Pada acara pendidikan 

kesehatan, materi diberikan dengan 

metode ceramah dan diskusi. Proses 

pemberian dengan metode ceramah 

dan adanya komunikasi dua arah yaitu 

antara pemberi pendidikan kesehatan 

dan adanya pertanyaan dari responden 

menjadikan pengetahuan yang 

diberikan mudah dicerna. Pemberian 

ceramah yang diselingi dengan bahasa 

anak-anak dan menjadikan anak lebih 

menperhatikan materi yang diberikan.  

Materi yang diberikan diberikan 

dengan cerita, mengenai contoh anak 

dengan kebiasaan berperilaku tidak 

sehat, seperti jarang cuci tangan, 

jarang berolah raga dan tidak 

membuang sampah pada tempatnya. 

responden lebih mudah memahami 

pesan yang ada dalam  cerrita tersebut. 

Oleh karena itu adanya peningkatan 

nilai kuesioner dari responden 

menunjukkan adanya perbedaan 

pengetahuan antara sebelum diberi 

pendidikan kesehatan dengan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 
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Pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan sikap 

responden 
Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui terdapat perubahan sikap 

responden setelah menerima 

pendidikan kesehatan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lubis (2013) yang 

meneliti mengenai pengaruh 

pendidikan kesehatan metode ceramah 

terhadap perubahan pengetahuan dan 

sikap siswa sekolah dasar di Medan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan pengetahuan siswa 

setelah menerima pendidikan 

kesehatan. 

Hasil penelitian Nadia (2010) 

yang meneliti pelaksanaan program 

unit kesehatan sekolah (UKS) dapat 

mempengaruhi sikap siswa dalam 

menjalankan berperilaku hidup bersih 

dalam menjaga kesehatan. Tindakan 

menyapu lantai dan membersihkan 

ruang kelas sesuai piket pada siswa 

dalam meningkatkan sikap dan 

perilaku dalam hidup bersih dan sehat.  

 

Pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan perilaku siswa  

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui terdapat perubahan perilaku 

responden setelah  menerima 

pendidikan kesehatan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian 

Anggrahitha, (2009) bahwa perilaku 

anak sekolah besarnya perilaku PHBS 

(kebersihan diri dan lingkungan) 

setelah kegiatan intervensi menjadi 

lebih baik. 

Perubahan perilaku yang lebih baik ini 

juga sejalan dengan penelitian 

Kolompoy (2004) yang menunjukkan 

bahwa potensi psikososial dengan 

perilaku hidup sehat terdapat 

hubungan. Semakin baik potensi 

psikososial lansia menjadikan perilaku 

hidup sehat semakin baik 

 

Simpulan 

1. Ada pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan pengetahuan 

tentang kebiasaan berperilaku 

hidup bersih dan sehat siswa SDN 

1 Mandong. 

2. Ada pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan sikap  tentang 

kebiasaan berperilaku hidup bersih 

dan sehat siswa SDN 1 Mandong. 

3. Ada pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kebiasaan berperilaku 

hidup bersih dan sehat siswa SDN 

1 Mandong. 

 

Saran 

1. Bagi pihak sekolah 

Diharapkan peran serta guru 

untuk meningkatkan pemberian 

pendidikan kesehatan pada siswa 

sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan pengetahuan dan 

perubahan sikap dan kebiasaan 

berperilaku hidup bersih dan sehat.  

2. Bagi institusi pendidikan 

keperawatan 

Diharapkan perawat dapat 

menjadi educator dan nara sumber 

kesehatan bagi masyarakat dalam 

menciptakan kebiasaan 

berperilaku hidupbersih dan sehat,  

sehingga dapat mengembangkan 

ilmu yang lebih luas dan 

mendalam dalam masalah 

kebiasaan hidup bersih dan sehat. 

3.  Bagi orang tua 

Hendaknya orang tua selalu 

mengikuti segala bentuk 

penyuluhan yang diselenggarakan 



 
 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku 
Tentang Kebiasaan Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat Siswa SDN 1 Mandong 

 

 

oleh petugas kesehatan. Agar 

dapat meningkatkan pengetahuan 

entang kesehatan sehingga dapat 

mengaplikasikan ilmu yang 

didapat dalam kehidupan sehari-

hari dan mendidik anak dalam 

belajar berperilaku hidup bersih 

dan sehat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 

dapat mengembangkan penelitian 

ini dan mengkaji lebih dalam 

dengan merngganti jenis 

penelitian kualitatif, perbandingan 

siswa antara sekolah sehingga 

diperoleh hasil yang lebih variatif. 
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