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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

di simpulkan bahwa: 

a. Ada peningkatan pengetahuan tentang cara mencuci tangan dengan benar 

pada siswa sebelum  dan sesudah penyuluhan PHBS di Sekolah Dasar 

Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota Jakarta Timur. 

b. Ada peningkatan pengetahuan tentang cara memilih jajanan sehat pada 

siswa sebelum dan sesudah penyuluhan PHBS di Sekolah Dasar Negeri 

05 Utan Kayu Selatan Kota Jakarta Timur. 

c. Ada peningkatan pengetahuan tentang cara membuang sampah dengan 

benar pada siswa sebelum dan sesudah  penyuluhan PHBS di Sekolah 

Dasar Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota Jakarta Timur. 

d. Ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan tentang cara 

mencuci tangan dengan benar pada siswa sebelum dan sesudah 

penyuluhan PHBS di Sekolah Dasar Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota 

Jakarta Timur. 

e. Ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan tentang cara 

memilih jajanan sehat pada siswa sebelum dan sesudah penyuluhan 

PHBS di Sekolah Dasar Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota Jakarta 

Timur. 

f. Ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan tentang cara 

membuang sampah dengan benar pada siswa sebelum dan sesudah 

penyuluhan PHBS di Sekolah Dasar Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota 

Jakarta Timur. 
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V.2 Saran 

a. Bagi Sekolah Dasar Negeri 05 Utan Kayu Selatan Kota Jakarta Timur, 

sebaiknya dilakukan kegiatan promosi kesehatan terhadap peningkatan 

pengetahuan para siswa tentang PHBS di sekolah berupa pelaksanaan 

kegiatan yang melibatkan orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya 

serta menambah fasilitas yang menunjang perilaku hidup bersih dan 

sehat seperti westafel dengan lap kering dan sabun cair cuci tangan, 

menyiapkan 2 tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik di 

setiap luar ruangan kelas dan poster-poster mengenai cara memilih 

jajanan sehat khususnya di dalam UKS. 

b. Bagi para guru, sebaiknya tetap membimbing para siswa untuk tetap 

menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya dengan melaksanakan PHBS 

di sekolah dengan mencuci tangan sebelum makan, memilih jajanan 

sehat agar terhindar dari penyakit, serta membuang sampah dengan 

benar untuk menjaga kesehatan dan lingkungan sekolah. 
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