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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Promosi Kesehatan 

Melalui Video terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada murid kelas IV dan 

V di SDN Pondok Labu 05 Pagi Jakarta Selatan Tahun 2017, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan karakteristik responden, yaitu sebagian besar responden 

pada penelitian ini adalah murid dengan umur 11 tahun sebanyak 45,2%, 

responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 59,6%, dan sebagian 

besar responden pada penelitian ini yaitu pada tingkat kelas IV sebanyak 

68,3% pada murid kelas IV dan V SDN Pondok Labu 05 Pagi Jakarta 

Selatan tahun 2017. 

b. Berdasarkan pengetahuan PHBS pada murid kelas IV dan V didapatkan 

tingkat pengetahuan PHBS tinggi yaitu sebanyak 78,8%. 

c. Berdasarkan sikap PHBS responden terdapat sikap PHBS positif 

sebanyak  76,0% pada murid kelas IV dan V SDN Pondok Labu 05 Pagi 

Jakarta Selatan tahun 2017. 

d. Berdasarkan tindakan PHBS responden terdapat tindakan PHBS baik 

sebanyak  76,9% pada murid kelas IV dan V SDN Pondok Labu 05 Pagi 

Jakarta Selatan tahun 2017. 

e. Ada perbedaan signifikan antara pengetahuan PHBS sebelum dan 

sesudah diberikan promosi kesehatan melalui video pada murid kelas IV 

dan V SDN Pondok Labu 05 Pagi Jakarta Selatan tahun 2017. 

f. Ada perbedaan signifikan antara sikap PHBS sebelum dan Sesudah 

diberikan promosi kesehatan melalui video pada murid kelas IV dan V 

SDN Pondok Labu 05 Pagi Jakarta Selatan tahun 2017. 

g. Ada perbedaan signifikan antara tindakan PHBS sebelum dan sesudah 

diberikan promosi kesehatan melalui video pada murid kelas IV dan V 

SDN Pondok Labu 05 Pagi Jakarta Selatan tahun 2017. 
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V.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan PHBS yang lebih baik. oleh karena itu peneliti menyampaikan 

saran sebagai berikut : 

 

V.2.1 Bagi Responden 

Disarankan agar responden dapat mempraktekan semua pengetahuan 

tentang PHBS yang telah didapatkan sewaktu menjadi responden kedalam 

mkehidupan sehari-hari agar terhindar dari segala macam penyakit.  

 

V.2.2 Siswa Sekolah Dasar 

Disarankan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan agar dapat menjaga 

kesehatan terutama mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya di 

tatanan sekolah. 

 

V.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Disarankan untuk lebih memberikan pendidikan kesehatan di sekolah 

terhadap peserta didik dengan metode yang mudah diterima dan dipahami 

sehingga dapat di aplikasikan kepada kehidupan sehari- hari. 

 

V.2.4 Bagi Orang tua 

Disarankan untuk dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang 

mendasar kepada anak-anaknya terutama mengenai sikap dan tindakan dalam ber 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat agar anak terhindar dari segala penyakit 

sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar disekolah. 

 

V.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Bagi peneliti selanjutnya untuk perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan metode yang sama ataupun berbeda dengan jumlah sampel yang berbeda 

pula sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 
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