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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Responden sebagian besar berusia 39 tahun dengan presentase sebesar 

51,6%. Pendidikan responden sebagian besar SMA/Sederajat dengan 

presentase sebesar 53,1%. Pekerjaan responden sebagian besar yaitu 

tidak bekerja/ibu rumah tangga dengan presentase sebesar 79,7%. 

b. Ada pengaruh edukasi menggunakan media komik terhadap peningkatan 

pengetahuan orangtua siswa sekolah dasar mengenai PHBS maka 

penggunaan media komik dianggap efektif dilihat dari perbedaan rerata 

pretest dan posttest secara signifikan setelah intervensi dengan p value 

sebesar 0,005<0,05. 

c. Ada pengaruh edukasi menggunakan media leaflet terhadap peningkatan 

pengetahuan orangtua siswa sekolah dasar mengenai PHBS dilihat dari 

perbedaan rerata pretest dan posttest secara signifikan (p-value=0,002). 

 

V.2 Saran 

Saran peneliti terkait penelitian yaitu 

a. Ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh edukasi komik dan leaflet 

terhadap sikap dan praktik pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus Covid-19. 

b. Pengembangan desain dan penyampaian materi yang lebih menarik pada 

media komik dan leaflet sebagai media edukasi gizi mengenai PHBS 

pada orangtua baik diskolah maupun diruang publik lainnya. 

c. Penyampaian materi edukasi lebih ditekankan pada ragam makanan yang 

mengandung vitamin B9 karena masih besarnya presentase responden 

yang tidak bisa menjawab benar pada poin pertanyaan mengenai materi 

tersebut 
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d. Ada penelitian menggunakan media sosial dan gunakan jenis media yang 

berbeda (misal satu visual dan satu lagi audiovisual) agar lebih telihat 

apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan medianya. 
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