
 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Input program keberhasilan G21H CTPS 

Pelaksanaan program kegiatan gerakan 21 hari cuci tangan pakai 

sabun dilakukan selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 2013 bulan 

Agustus dan periode kedua pada tahun 2014 bulan Agustus. Yayasan 

Unilever Indonesia (YUI) yang bekerjasama dengan pemerintah 

Kota/Provinsi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(TP-PKK) dan Lembaga Swasembada Masyarakat (LSM) atau NGO. 

Program G21H CTPS dilaksanakan selama 21 hari berturut-turut tanpa 

putus untuk membentuk kebiasaan sehat.Peranan sekolah yaitu terus 

mensosialiasikan gerakan cuci tangan meningkatkan lagi serta kita sama-

sama saling untuk terus melaksanakan kegiatan-kegaitan yang bermanfaat 

bagi anak, dimana apabila anak-anak sehat maka anak-anak juga akan 

bahagia, dan mereka adalah calon anak bangsa, sehingga dengan anak 

yang sehat, kuat maka bangsa juga akan menjadi kuat dan negara juga 

akan menjadi hebat. Gerakan 21 Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (G21H 

CTPS) merupakan program yang bertujuan membentuk kebiasaan sehat 

yang permanen pada siswa-siswi dilima waktu penting yaitu mandai pakai 
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sabun, cuci tangan pakai sabun, sebelum makan cuci tangan pakai sabun, 

setelah makan cuci tangan pakai sabun dan setelah dari toilet. 

2. Proses program keberhasilan G21H CTPS 

Koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kegiatan 

G21H CTPS di lintas sektor dengan pihak sekolah berjalan dengan baik. 

Kerjasama lintas sektor yang mendukung pelaksanaan program kegiatan 

21 hari cuci tangan pakai sabun yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Surakata 

(DKK), Dinas Pendidikan dan Olahraga (DIKPORA), Puskesmas sampai 

Universitas bahkan sampai pada kecamatan dan kelurahan terkait serta 

masyarakat sekitar sekolah yang memberikan dukungan baik finansial atau 

bahkan sekedar dukungan moril dan dukungan doa.Bentuk sosialisai 

yangbermacam-macam seperti halnya penyuluhan, berbentuk game, lagu-

lagu tentang kebersihan dan cuci tangan serta pembagian poster, 

menyebarkan brosur ajakan untuk cuci tangan, pembuatanlagu dan drama. 

Pola khusus yang dilakukan sekolah dalam keberhasilan program gerakan 

21 hari cuci tangan pakai sabun ini dengan berbagai macam sosialisasi, 

selain siswa-siswa dan guru-guru di sekeloh kepala sekolah juga 

mensosialisasikan dengan warga masyarakat lapisan bawah dari kumpulan 

PKK, Kelurahan, Kecamatan,masyarakat luas di beragai acara-acara besar, 

siaran radio melalui RRI dan Radio META hingga stasiun  Tv nasional 

TATV, hingga masuk ke tingkat lapisan Universitas. Ini merupakan salah 

satu kreatif kepala sekolah untuk mensosialisasikan gerakan cuci  tangan. 
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3. Outputprogram keberhasilan G21H CTPS 

Cuci tangan dengan baik dan benar yang dilakukan anak-anak dan 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah baik itu sarana cuci tangan yang 

memadai  di sekolah, ataupun toilet yang harus ada disetiap masing-

masing sekolah. Harapan dengan program 21 hari cuci tangan bersih ini 

dapat menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan anak-anak bukan hanya di 

sekolah  tapi juga di masyarakat. Tidak lupa peran serta para guru dan 

orangtua yang selalu mengingkatkan anak untuk slalu berperilaku hidup 

bersih.Kebiasaan mencuci tangan dengan air saja tidak cukup untuk 

melindungi seseorang dari kuman penyakit yang menempel di tangan. 

Terlebih bila mencuci tangan tidak di bawah air mengalir. Mencuci tangan 

pakai sabun terbukti efektif dalam membunuh kuman yang menempel 

ditangan.  

4. Outcomeprogram keberhasilan G21H CTPS 

Tindak lanjut dengan adanya keberhasilan itu adalah setiap sekolah 

memiliki kamar mandi atau WC ada sabun untuk cuci tangan, dan juga 

terus mensosialiasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan 

dan diri sendiri. Meningkatkan prestasi sekolah dalam segala kegiatan. 

 

 

 

 

  



75 
 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi SD Tunggul Sari II 

Diharapkan dapat menerapkan  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) tentang kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) guna 

menamkan rasa disiplin anak. 

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Diharapkan dapat digunakan untuk menambah kepustakaan 

program kesehatan masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lainnya berkaitan dengan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) tentang kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) pada siswa Sekolah Dasar. 

4. Bagi mahasiswa  

Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan program kegiatan 

promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

tentang kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). 

 


