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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pembelajaran pendidikan kesehatan mengacu pada pencapaian beberapa 

indikator PHBS di sekolah dalam pelaksanaan program TRIAS UKS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat  pengetahuan PHBS dalam kategori sangat 

baik yaitu 53%, kategori baik yaitu 41%, sedangkan kategori kurang baik yaitu 

6%. Rata-rata pengetahuan PHBS responden berdasarkan 6 indikator yang masuk 

dalam kategori sangat baik yaitu pengetahuan mengkonsumsi jajanan sehat di 

kantin sekolah (87%), menggunakan jamban yang bersih dan sehat (90%), dan 

membuang sampah pada tempatnya (84%). Sedangkan yang masuk ke dalam 

kategori baik yaitu pengetahuan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan 

menggunakan sabun (80%), memberantas jentik nyamuk (73%), menimbang berat 

badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan (61%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan PHBS responden sudah baik (94%). 

Sedangkan, rata-rata pengetahuan PHBS responden berdasarkan 6 indikator 

berada dalam  kategori baik (79%). 

 

B. Implikasi 

Simpulan hasil penelitian di atas mengandung beberapa implikasi sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengetahuan mencuci tangan dengan 

air yang mengalir dan menggunakan sabun berada pada kategori baik. 

Kondisi ini mengandung implikasi bahwa responden memiliki pengetahuan 

yang optimal tentang mencuci tangan dengan air yang mengalir dan 

menggunakan sabun. Walaupun pengetahuan tentang urutan dalam tahapan 

mencuci tangan masih dalam kategori cukup baik dan masih perlu 

ditingkatkan kembali. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengetahuan mengkonsumsi jajanan 

sehat di kantin sekolah berada pada kategori sangat baik. Walaupun masih 

terdapat sedikit kekeliruan mengenai ciri jajanan sehat, sehingga pengetahuan 

tentang ciri jajanan sehat perlu ditingkatkan kembali. 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengetahuan memberantas jentik 

nyamuk berada pada kategori baik. Walaupun masih terdapat sedikit 

kekeliruan mengenai tempat-tempat perkembang biakkan jentik nyamuk 

sehingga perlu ditingkatkan kembali. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil 

penelitian adalah  sebagai berikut: 

1. Rekomendasi kepada Instansi 

Peneliti menyarankan kepada pihak SD Assalaam Bandung untuk melengkapi 

sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung PHBS siswa serta 

dapat menyampaikan keseluruhan indikator dalam PHBS berupa penyuluhan 

maupun media visual agar siswa tertarik untuk mendapatkan informasi mengenai 

PHBS.  

2. Rekomendasi kepada Peneliti Berikutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam 

mengenai pengaruh media pembelajaran leaflet terhadap tingkat pengetahuan 

PHBS siswa di SD Assalaam Bandung. 

 


