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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian mengenai Studi Tentang Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Siswa SDN Sukaras 3 berkaitan dengan delapan 

indikator PHBS di sekolah pada siswa kelas tiga sebagai responden, sebagai 

berikut :  

1. Kurang dari setengah responden selalu mencuci tangan menggunakan air 

mengalir yang bersih dan menggunakan sabun. Responden belum sepenuhnya 

melakukan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan benar 

dan mencuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu yang diharuskan (CTPS). 

2. Kurang dari setengah responden selalu mengonsumsi jajanan sehat di kantin 

sekolah. Responden belum sepenuhnya mengonsumsi makanan jajanan sehat. 

3. Kurang dari setengah responden selalu menggunakan jamban yang bersih dan 

sehat. Responden belum sepenuhnya menggunakan jamban atau toilet dengan 

cara yang benar dan memeliharanya. 

4. Kurang dari setengah responden selalu melakukan olahraga yang teratur dan 

terukur. Responden belum sepenuhnya melakukan olahraga secara rutin satu 

minggu sekali yang diadakan oleh sekolah dan berolahraga dengan cara yang 

benar.  

5. Kurang dari setengah responden tidak pernah melakukan memberantas jentik 

nyamuk. Responden belum sepenuhnya melakukan memberantas jentik 

nyamuk dengan cara 3M Plus dan memeriksa jentik nyamuk secara berkala. 

6. Sebagian besar responden tidak pernah melakukan merokok di sekolah. 

Responden tidak pernah merokok di rumah, di sekolah atau di lingkungan luar 

sekolah, menolak jika ada yang menawarkan rokok dan berani menegur jika 

ada penjual rokok di sekitar sekolah. 



65 
 

 
 
Annida Aulia Fauziah, 2014 
Studi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa SDN Sukarasa 3 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

7. Kurang dari setengah responden kadang-kadang menimbang berat badan dan 

mengukur tinggi badan setiap enam bulan. Responden belum sepenuhnya 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap enam bulan. 

8. Kurang dari setengah responden selalu membuang sampah pada tempatnya. 

Responden belum sepenuhnya membuang sampah pada tempatnya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian siswa belum sepenuhnya melakukan 

kedelapan indikator PHBS di sekolah dengan optimal, dengan demikian warga 

sekolah terutama guru dan karyawan, masyarakat sekitar sekolah maupun orang 

tua siswa sebaiknya lebih mengupayakan dalam memahami pentingnya program 

PHBS di SD dan memberikan pemahaman tersebut kepada siswa. Pemahaman 

dari siswa terkait pentingnya program PHBS di sekolah dengan delapan indikator 

sebaiknya diaplikasikan dengan optimal terutama untuk indikator mencuci tangan 

menggunakan air mengalir yang bersih dan menggunakan sabun, mengonsumsi 

jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, 

olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, menimbang berat 

badan dan mengukur tinggi badan setiap enam bulan dan membuang sampah pada 

tempatnya. Selain itu, sebaiknya melengkapi sarana untuk mendukung optimalnya 

PHBS di sekolah, contoh sarana yang dapat dilengkapi seperti sabun untuk 

mencuci tangan di setiap tempat mencuci tangan dan toilet, tempat sampah di 

dalam toilet dan tempat sampah sesuai dengan jenisnya maupun pamflet ataupun 

media lainnya yang berisikan ajakan untuk semua indikator PHBS di sekolah 

sehingga siswa diingatkan ketika membaca pamflet tersebut.  

 


