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PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PRAKTIK 

CUCI TANGAN PAKAI SABUN PADA SISWA SDN 114343 DUSUN 

BOFET DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH 

HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

 

Widyawati, S.Kep, Ners, M.Kes 

 

ABSTRACT 

 

Hand washing with soap (CTPS) is a way to practice sanitation with clean hands 

and fingers with soap and water to be clean. The problems of healthy behavior at 

elementary school students are usually the most frequent is the cleanliness of 

personal habit and environment and one of those habits is applying wash hands 

with soap. Elementary school childrenare suffering from infectious disease 

because they have not understood the steps practice of hand washing with soap, 

and with giving knowledges for them in healthy education could be expected to 

increase in the habit of practicing how to wash hands properly with soap. 

The study was an analytic study that approaches one group pre and post design 

with quasi eksperimental research designs (quasi experiment), aim to determine 

the effect of health education on the practice of hand washing with soap at 

elementary school students. The study was conducted in SD Negeri 114343 Dusun 

Bofet Sukarame village Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, 

North Sumatera. The study population is 115 people. A sample taken was 25 

people at grade 2, the data were analyzed using t test. 

The survey results revealed that the practice of hand washing with soap for the 

students grade 2 of SDN 114343 before the conseling was only 24% included in 

both of categories while after extension 100% of all students included in both 

categories with a statistical test, p = 0.000. this shown that there is influence of 

healthyeducation and counseling on the practice of hand washing with soap for 

students at SDN 114343. 

Finally, advised for staff of health department to provide counseling to students 

on a regular basis schedule about the practice of hand washing with soap as 

preventionof infectious disease such as diarhoea, intestinal worms, and others. 

 

Keywords: Counseling, Education, Practice, Hand Wash, Elementary      

School 

 

ABSTRAK 

 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan salah satu upaya tindakan (praktik) 

sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air 

dan sabun untuk menjadi bersih. Permasalahan perilaku kesehatan pada anak usia 

sekolah biasanya yang paling sering adalah kebersihan perorangan dan lingkungan 

salah satunya adalah kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Anak SD banyak 

yang menderita penyakit infeksi karena belum memahami langkah-langkah 

praktik cuci tangan pakai sabun, dan dengan penyuluhan kesehatan diduga dapat 
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meningkatkan kebiasaan dalam mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun 

yang benar.         

Desain penelitian ini adalah penelitian analitik yaitu menggunakan pendekatan 

one group pre and postdesign dengan rancangan penelitian eksperimen semu 

(Quasi Eksperiment), bertujuan mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan 

terhadap praktik cuci tangan pakai sabun pada siswa SD. Penelitian dilakukan di 

SD negeri 114343 Dusun Bofet Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Populasi penelitian ini sebanyak 115 

orang.Sampel yang diambil adalah siswa kelas 2 berjumlah 25 orang, data 

dianalisis dengan menggunakn uji t. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik cuci tangan pakai sabun pada siswa 

kelas 2 SDN 114343 sebelum dilakukan penyuluhan hanya sebesar 24 % 

termasuk dalam kategori baik sedangkan setelah penyuluhan seluruh siswa 100% 

termasuk dalam kategori baik dengan uji statistik p=0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap praktik cuci tangan pakai 

sabun pada siswa SDN 114343. 

Disarankan pada tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan secara rutin 

kepada siswa tentang praktik cuci tangan pakai sabun sebagai upaya pencegahan 

penyakit menular seperti diare, kecacingan, dan lain-lain. 

 

Kata kunci : Penyuluhan, Praktik, Cuci Tangan, Anak SD  
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pembangunan kesehatan di 

Indonesia merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan 

ekonomis.(Kemenkes RI, 2014) 

Terwujudnya derajat kesehatan 

tersebut dapat dicapai, salah satunya 

dengan Program Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Program 

PHBS merupakan upaya untuk 

memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi bagi 

perorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat, dengan membuka jalur 

komunikasi, memberikan informasi 

dan melakukan edukasi, untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan perilaku, melalui pendekatan 

pimpinan (advokasi), bina suasana 

(social Support) dan pemberdayaan 

masyarakat (Empowerment). 

(Kemenkes RI, 2014). 

Dari hasil-hasil studi yang 

dilakukan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) dan para ahli 

pendidikan kesehatan, terungkap 

memang benar bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan sudah 

tinggi, tetapi praktik mereka masih 

rendah.Hal ini berarti bahwa 

perubahan atau peningkatan 

pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan tidak diimbangi dengan 

peningkatan atau perubahan 

perilakunya. Oleh sebab itu perlu 

adanya strategi untuk perubahan 
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perilaku melalui penyuluhan 

kesehatan. 

Penyuluhan kesehatan adalah 

penambahan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang melalui 

tehnik praktik belajar atau instruksi 

dengan tujuan mengubah atau 

mempengaruhi perilaku manusia 

secara individu, kelompok maupun 

masyarakat untuk dapat lebih 

mandiri dalam mencapai tujuan 

hidup sehat (DepKes, 2009). 

Praktik cuci tangan pakai sabun 

yang merupakan salah satu Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), saat 

ini juga sudah menjadi perhatian 

dunia, hal ini karena masalah 

kurangnya praktik perilaku cuci 

tangan tidak hanya terjadi di negara-

negara berkembang saja, tapi 

ternyata di negara-negara maju pun 

kebanyakan masyarakatnya masih 

lupa untuk melaksanakan tindakan 

cuci tangan. Rapat umum 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

menetapkan Hari Cuci Tangan Pakai 

Sabun Sedunia (HCTPS) yang 

pertama pada tanggal 15 Oktober 

2008.ini merupakan perwujudan 

seruan tentang perlunya upaya untuk 

meningkatkan praktik personal 

hygiene dan sanitasi diseluruh dunia. 

Focus HCTPS tahun 2008 adalah 

Anak sekolah sebagai “Agen 

Perubahan”. (Kemenkes RI, 2014) 

Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) adalah salah satu tindakan 

sanitasi dengan membersihkan 

tangan dan jari-jemari dengan 

menggunakan air dan sabun untuk 

menjadi bersih.Mencuci tangan 

dengan sabun merupakan salah satu 

upaya pencegahan penyakit. Hal ini 

dilakukan karena tangan sering kali 

menjadi agen yang membawa kuman 

dan menyebabkan pathogen 

berpindah dari satu orang keorang 

lain, baik dengan kontak langsung 

maupun kontak tidak langsung 

(menggunakan permukaan-

permukaan lain seperti handuk, 

gelas). Tangan yang bersentuhan 

langsung dengan dengan kotoran 

manusia dan binatang, ataupun 

cairan tubuh lain (seperti ingus) dan 

makanan/minuman yang 

terkontaminasi saat tidak dicuci 

dengan sabun dapat memindahkan 

bakteri, virus dan parasit pada orang 

lain yang tidak sadar bahwa dirinya 

sedang ditularkan (Kemenkes RI, 

2014) 

Mencuci tangan dengan sabun 

adalah salah satu cara paling efektif 

untuk mencegah penyakit diare dan 

ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan 

Atas), keduanya menjadi penyebab 

utama kematian anak. Setiap tahun, 

sebanyak 3,5 juta anak di seluruh 

dunia meninggal sebelum mencapai 

umur lima tahun karena penyakit 

diare dan ISPA. Mencuci tangan 

dengan sabun juga dapat mencegah 

infeksi kulit, mata kecacingan dan 

flu burung.Sebuah penelitian 

menemukan bahwa mencuci tangan 

dengan sabun secara teratur dengan 

menggunakan masker, sarung tangan 

dan pelindung, lebih efektif untuk 

menahan penyebaran virus ISPA 

seperti flu dan SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome). Penelitian 

ini menyatakan bahwa mencuci 

tangan dengan air dan sabun adalah 

cara yang sederhana dan efektif 

untuk menahan virus ISPA, mulai 

virus flu sehari-hari hingga virus 

pandemik yang 

mematikan.(Kemenkes RI 2014). 

Kebiasaan masyarakat Indonesia 

dalam mencuci tangan pakai sabun 

hingga kini masih tergolong rendah, 
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indikasinya dapat terlihat dengan 

tingginya pravelensi penyakit 

diare.Kurangnya pengetahuan bisa 

mempengaruhi perilaku seseorang 

termasuk perilaku di bidang 

kesehatan sehingga bisa menjadi 

penyebab tingginya angka 

penyebaran suatu penyakit termasuk 

penyakit  yang mempunyai resiko 

penularan dan penyebaran cukup 

tinggi. 

Permasalahan perilaku kesehatan 

pada anak usia sekolah biasanya 

berkaitan dengan kebersihan 

perorangan dan lingkungan, salah 

satunya adalah kebiasaan mencuci 

tangan pakai sabun. Survey Health 

Service Program Tahun 2006 tentang 

persepsi dan perilaku terhadap 

kebiasaan mencuci tangan 

menemukan bahwa sabun telah 

sampai ke hampir setiap rumah di 

Indonesia, namun sekitar 3% yang 

menggunakan sabun untuk cuci 

tangan, untuk didesa angkanya bisa 

lebih rendah lagi. Menurut penelitian 

World Health Organization (WHO) 

mencuci tangan pakai sabun dapat 

menurunkan resiko diare hingga 50% 

(Putri,2012). 

Berdasarkan penelitian terdahulu 

oleh Listyowati (2012)  tentang 

Pengaruh Intervensi Promosi 

Kesehatan Terhadap Pengetahuan, 

Sikap dan Praktik Cuci Tangan Pakai 

Sabun Pada Siswa Kelas V di SDN 

Pengasinan IV Kota Bekasi Tahun 

2012, dari hasil penelitian diketahui 

bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan, sikap dan praktik cuci 

tangan pakai sabun pada siswa SDN 

Pengasinan IV Kota Bekasi sebesar 

22,8% untuk variable pengetahuan, 

4,2% untuk variable sikap dan 17,4% 

untuk variable praktik. 

Penelitian lain oleh Wilanda 

(2014) dengan judul Pengaruh 

penyuluhan Kesehatan Mencuci 

Tangan Terhadap Pengetahuan, 

Sikap dan Praktik Mencuci Tangan 

Pada Anak Usia Sekolah di SDN 

Meteseh Semarang, dari hasil 

analisis statistik diperoleh ada 

perbedaan yang signifikan 

pengetahuan, sikap dan praktik 

sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang cuci tangan. 

Sekolah Dasar Negeri 114343 

adalah sekolah dasar yang ada di 

Desa Sukarame Dusun Bofet 

kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara.Jumlah siswa 

seluruhnya adalah 115 orang, terdiri 

dari 61 orang siswa laki-laki dan 54 

orang siswi perempuan. Berdasarkan 

data dasar yang diperoleh pihak 

sekolah bahwa dalam satu minggu 

terakhir ini terdapat 3 orang siswa 

yang minta pulang lebih cepat 

(sebelum pelajaran berakhir) karena 

siswa tersebut menderita sakit diare 

yaitu kelas II sebanyak 2 orang dan 

siswa kelas III sebanyak 1 orang, 

jumlah siswa kelas II dan kelas III 

sebanyak 41 orang  yaitu siswa kelas 

II sebanyak 25 orang dan siswa kelas 

III sebanyak 16 orang. 

Hasil observasi dan wawancara 

terhadap 7 orang siswa menunjukkan 

bahwa siswa tersebut belum 

mengetahui cara mencuci tangan 

yang baik dan benar, pertanyaan 

tentang cuci tangan ini berkaitan 

dengan perilaku siswa yang makan 

saat istirahat sekolah dimana dari 

hasil pengamatan, siswa langsung 

makan tanpa cuci tangan.Hal ini 

disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan dan rendahnya personal 

hygiene terutama dalam praktik 
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mencuci tangan pakai sabun pada 

siswa SD tersebut. 

Untuk meningkatkan pemahaman 

siswa sekolah dasar, petugas 

kesehatan dari puskesmas sudah 

pernah melakukan penyuluhan ke 

sekolah tersebut seperti tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS).Tetapi menurut pihak 

sekolah, penyuluhan tersebut belum 

sepenuhnya menjangkau seluruh 

siswa. Pada umumnya pendidikan 

kesehatan lebih banyak diberikan 

melalui ceramah. Namun 

pelaksanaannya tidak dapat 

dilakukan setiap triwulan karena 

susah mencari waktu yang tidak 

mengganggu jadwal pembelajaran 

siswa disekolah. Selain itu juga 

siswa kurang antusias untuk 

mengikuti penyuluhan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penyuluhan kesehatan terhadap 

Praktik Cuci Tangan Pakai Sabun 

pada Siswa SDN 114343 Dusun 

Bofet Desa Sukarame Kecamatan 

Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara Tahun 2016”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap 

praktik cuci tangan pakai sabun pada 

Siswa SDN 114343 Dusun Bofet 

Desa Sukarame Kecamatan Kualuh 

Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2016. 

Tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah  

1.  Untuk mengetahui gambaran 

praktik siswa sebelum 

Penyuluhan tentang cuci tangan 

pakai sabun pada siswa SDN 

114343 Dusun Bofet Desa Suka 

Rame Kecamatan Kualuh Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2016. 

2.    Untuk mengetahui gambaran 

praktik siswa setelah 

penyuluhan tentang Cuci 

Tangan Pakai Sabun pada Siswa 

SDN 114343 Dusun Bofet Desa 

Suka Rame Kecamatan Kualuh 

Hulu Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2016. 

3. Untuk menganalisis pengaruh 

penyuluhan terhadap tentang 

praktik cuci tangan pakai sabun 

pada siswa SD Negeri 114343 

Dusun Bofet Desa Sukarame 

Kecamatan Kualuh Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2016. 

 

METODE  PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah rancangan eksperimen semu 

atau quasi eksperimental yaitu 

penelitian yang menggunakan 

seluruh subjek dalam kelompok 

untuk diberi perlakuan 

(treatment).bukan menggunakan 

subjek yang diambil secara acak. 

Dengan menggunakan rancangan one 

group pretest dan posttest design 

untuk mengetahui pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap 

praktik cuci tangan pakai sabun 

pelajar SDN 114343. 

Dalam rancangan ini tidak ada 

kelompok pembanding (control) 

tetapi dilakukan observasi pertama 

(pretest)yang memungkinkan 

peneliti dapat menguji perubahan 

yang terjadi setelah adanya 

perlakuan. 
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Desain ini digambarkan sebagai 

berikut (Sugiono, 2010) : 

 

Populasi dan SampeL 

 Populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik 

tertentu (Indriantoro,dkk.2012). 

Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa SDN 114343 yang berjumlah 

115 orang 

 Sampel adalah bahagian dari 

elemen-elemen populasi 

(Indriantoro,dkk. 2012). Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 2 SDN 114343 sebanyak 

25 orang. 

  

Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi penelitian ini di 

laksanakan di SD Negeri 114343 

Dusun Bofet Desa Sukarame 

Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara  

 penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan oktober tahun 2015 

sampai dengan bulan maret tahun 

2016. 

  

 

Metode Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan penelitian 

ini, peneliti mengajukan permohonan 

izin kepada Ketua Program Studi 

Ilmu Keperawatan Binalita Sudama 

Medan, kemudian meminta izin 

kepada Kepala Puskesmas Sukarame 

dan kepada Kepala SD Negeri 

114343 Dusun Bofet Desa 

Sukarame. Setelah mendapatkan izin 

penelitian, peneliti melanjutkan 

dengan proses pengambilan data. 

Untuk menjaga kerahasiaan 

responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada 

lembar pengumpulan data (kuesioner 

observasi), peneliti menempelkan 

kertas bernomor pada masing-masing 

siswa untuk memudahkan peneliti 

menentukan urutan siswa yang 

melakukan praktik cuci tangan ketika 

diobservasi. Proses pengambilan data 

yaitu pengambilan data awal 

dilakukan sebelum responden 

diberikan peragaan dan penyuluhan 

cara mencuci tangan pakai sabun 

yang baik dan benar (pretest) dan  

setelah diberikan pendidikan 

kesehatan (posttest).  Sebelum 

responden diberikan peragaan dan 

penyuluhan cara mencuci tangan 

pakai sabun yang baik dan benar, 

seluruh responden diminta untuk 

memperagakan cara mencuci tangan 

pakai sabun satu persatu. Setelah itu, 

peneliti memberikan penyuluhan 

(menggunakan media media gambar 

7 langkah cara mencuci tangan, 

sabun, ember cuci tangan, lap 

tangan) kepada seluruh responden. 

Selanjutnya seluruh responden 

diminta untuk memperagakan 

kembali cara mencuci tangan yang 

baik dan benar. Peneliti melakukan 

penilaian atau skoring terhadap 

responden sebelum diperagakan cara 

mencuci tangan pakai sabun yang 

baik dan benar (pretest) dan sesudah 

diperagakan cara mencuci tangan 

yang baik dan benar (posttest). 

  Instrument yang digunakan 

adalah kuisioner observasi. Penilaian 

observasi berdasarkan 7 langkah cara 

mencuci tangan menurut WHO 

(Madani, 2014). yangdibagi menjadi 

10 pernyataan. Kuisioner observasi 

dilakukan dengan 2 tahap yaitu, 

tahap Pretest dan Posttest.Langkah-

langkah penilaian kuisioner 

observasi: 

1. Setiap satu pernyataan yang 

dilakukan diberi skor 10, 
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sedangkan yang tidak dilakukan 

akan diberi skor 0. 

2. Nilai Tertinggi apabila setiap 

siswa melakukan 10 pernyataan 

diberi nilai 100. Nilai terendah 

diberi skor 0. 

3. Hasil ukur dari penilain test 

apabila siswa mendapat skor > 50 

termasuk kedalam kategori baik. 

Dan apabila berada pada skor ≤ 

50 termasuk dalam kategori 

buruk.  

 

Pertimbangan Etik  

1.Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pertimbangan etik yaitu 

memberi penjelasan kepada 

calon responden penelitian 

tentang tujuan penelitian dan 

prosedur pelaksanaan penelitian.  

2.Apabila calon responden 

bersedia, maka responden 

dipersilahkan untuk 

menandatangani lembar 

persetujuan (informed consent), 

tetapi jika calon responden tidak 

bersedia maka calon responden 

berhak untuk menolak untuk 

diteliti dan mengundurkan diri 

selama pengumpulan data 

berlangsung.  

3.Untuk menjaga kerahasiaan 

catatan mengenai data 

responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden 

pada lembar pengumpulan data 

(kuesioner) tetapi hanya menulis 

nomor kode (inisial) yang 

digunakan. Kerahasiaan semua 

informasi yang diberikan oleh 

responden dijamin oleh peneliti 

dan hanya digunakan untuk 

penelitian. 

 

Analisis Data 

 Analisis univarat dilakukan 

terhadap variabel-variabel seperti 

karakteristik responden (umur, jenis 

kelamin). Analisis tersebut kemudian 

diinterpretasikan secara deskriptif 

untuk melihat gambaran distribusi 

responden. 

 Analisis bivarat dilakukan 

untuk melihat apakah ada pengaruh 

yang bermakna bagi praktik cuci 

tangan pakai sabun antara sebelum 

dan sesudah penyuluhan kesehatan.  

 Analisis bivarat ini dilakukan 

dengan uji statistic parametric. Uji 

yang digunakan untuk mengetahui 

praktik cuci tangan sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan penyuluhan 

kesehatan tentang cuci tangan 

menggunakan dua sampel 

berpasangan (paired sample t-test). 

uji ini digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang 

berpasangan (berhubungan), 

maksudnya adalah sebuah sampel 

tetapi mengalami perlakuan (data 

diukur sebelum dan sesudah 

pengukuran). (priyatno, 2009). 

 Data yang telah terkumpul 

selanjutnya diolah secara manual 

dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Editing  

 Pada langkah editing ini peniliti 

melakukan pengecekan terhadap 

kuesioner.Pengecekan data juga 

dilakukan dalam rangka untuk 

mengetahui jumlah responden, 

dan dilakukan pengurutan 

berdasarkan nomor responden. 

2. Coding 

 Pada langkah ini penulisan 

member kode pada variable-

variabel penelitian         sehinggah 

memudahkan dalam pengolahan 

data, seperti nama responden 
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diubah mnjadi nomor 01, 02, 

03.....dan seterusnya 

3. Tabulating 

 Untuk mempermudah analisa dan 

serta mengambil kesimpulan, data 

dimasukan ke dalam bentuk table 

distribusi frekuensi, dan dihitung 

persentasinya untuk setiap 

variable yang diteliti, sehinggah 

lebih memudahkan dalam 

menyajikan data yang diperoleh. 

4.  Entry Data 

 Memasukkan data dalam program 

computer untuk proses analisis 

data. 

 

HASIL PENELITIAN  

Gambaran umum SD Negeri 

114343  

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

114343, merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal tingkat 

dasar yang terletak di Desa 

Sukarame Dusun Bofet Kecamatan 

Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. Secara geografis 

keberadaan Sekolah Dasar Negari 

(SDN) 114343 sangat strategis, 

karena sekolah berada di tengah - 

tengah pemukiman warga yang tidak 

bising, tidak gaduh dan sepi dari 

keramaian sehingga sangat kondusif 

bagi terciptanya suasana belajar 

mengajar. Selain itu, keberadaan 

SDN 114343 terletak didepan 

Puskesmas Sukarame, sebagai salah 

satu pusat pelayanan kesehatan di 

Desa Sukarame, sehingga 

dimungkinkan terjadinya interaksi 

pada peningkatan derajat kesehatan 

di kalangan para siswa SDN 114343. 

SDN 114343 berdiri pada 

tahun 1975 dan bangunan fisiknya 

sudah 3 (tiga ) kali mengalami 

perbaikan yaitu tahun 2007, 2012 

dan 2014. SDN 114343 berada diatas 

tanah seluas 6228 m². (Profil SDN 

114343, 2015) 

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik yang dinyatakan pada 

responden yaitu umur dan jenis kelamin responden, selengkapnya dapat dilihat 

pada table 1. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Krakteristik Responden di SD Negeri 114343 

Kelas 2Dusun Bofet Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 (n = 25) 

No Karakteristik f Persentase (%) 

1 Umur 

a. 7 tahun 

b. 8 tahun 

c. 9 tahun 

 

14 

9 

2 

 

56 

36 

8 

2 Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

13 

12 

 

52 

48 

 Total 25 100 
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Berdasarkan tabel. 1 menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti sebagian 

besar responden berumur 7 tahun sebanyak 14 orang, sebagian kecil berumur 

berumur 9 tahun sebanyak 2 orang. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar 

adalah laki-laki sebanyak 13 orang, sebagian kecil adalah perempuan sebanyak 12 

orang.Siswa kelas 2 seluruhnya berjumlah 25 orang. 

 

Gambaran Hasil Penilaian Sebelum Penyuluhan  

Gambaran hasil penilaian tentang praktik cuci tangan pakai sabun pada 

siswa kelas 2 sebelum penyuluhan dapat dilihat pada tabel 2 : 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Praktik Cuci Tangan Pakai Sabun Sebelum 

Penyuluhan Kesehatan Siswa Kelas 2 Dusun Bofet Desa 

Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2016 ( n = 25 ) 

No Praktik (Pretest) f Persentase (%) 

1 Baik 6 24 

2 Buruk 19 76 

 Total 25 100 

 

 Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

termasuk pada kategori buruk sebanyak 19 orang (76%). Sebagian kecil termasuk 

pada kategori buruk sebanyak 6 orang (24%) 

 Hasil penilaian 10 butir pernyataan kuesioner observasi tentang langkah-

langkah praktik cuci tangan pakai sabun siswa kelas 2 sebelum diberikan 

penyuluhan kesehatan adalah sebagai berikut: 

 Langkah-langkah praktik cuci tangan yang banyak dilakukan adalah 

pernyataan nomor 1 dan 2 yaitu basuh kedua telapak tangan dengan air mengalir 

dan memberi sabun kedua telapak tangan.Seluruh siswa kelas 2 sebanyak 25 

(100%) orang melakukan ke dua langkah tersebut secara berurutan. Sedangkan 

langkah – langkah praktik cuci tangan yang tidak dilakukan oleh seluruh siswa 

kelas 2 adalah pernyataan nomor 6,7 dan 8 yaitu menggosok ujung jari secara 

bergantian (kanan dan kiri), menggosok dan putar ibu jari secara bergantian 

(kanan dan kiri) dan menggosok telapak tangan secara bergantian (kanan dan 

kiri). 

 

Gambaran Hasil Penilaian Setelah Penyuluhan 

Gambaran hasil penilaian tentang praktik cuci tangan pakai sabun 

padasiswa kelas 2 setelah penyuluhan dapat dilihat pada tabel 3. : 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Praktik Cuci Tangan Pakai Sabun Sesudah 

Penyuluhan Kesehatan Siswa Kelas 2 Dusun Bofet Desa 

Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2016 ( n = 25 ) 

 

No Praktik (Posttest) f Persentase (%) 

1 Baik 25 100 

2 Buruk 0 0 

 Total 25 100 
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 Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa seluruh responden sebanyak 25 

orang (100%) termasuk dalam kategori baik 

 Langkah-langkah praktik cuci tangan yang banyak dilakukan adalah 

pernyataan nomor 1,2 dan 3 yaitu basuh kedua telapak tangan dengan air 

mengalir, memberi sabun kedua telapak tangan dan menggosok kedua telapak 

tangan.Seluruh siswa kelas 2 sebanyak 25 (100%) orang melakukan ke tiga 

langkah tersebut secara berurutan. Sedangkan langkah – langkah praktik cuci 

tangan yang paling sedikit dilakukan oleh siswa kelas 2 adalah pernyataan nomor 

6 yaitu menggosok ujung jari secara bergantian (kanan dan kiri) dan 8 yaitu 

menggosok telapak tangan secara bergantian (kanan dan kiri) sebanyak 21 orang 

(84,0 %). 

 

Analisis Bivarat 

 Untuk menguji pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap praktik cuci 

tangan siswa SD kelas 2 menggunakan uji statistik dengan uji t yaitu pengujian 

dua sampel berpasangan (paired sample t-test). Uji ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel 

yang berpasangan (berhubungan).Maksudnya sebuah atau kelompok sampel yang 

mengalami perlakuan dengan menggunakan sebelum dan setelah diberi perlakuan 

(Priyanto, 2009). 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap 

praktik cuci tangan pakai sabun pada siswa SD Negeri 114343 Dusun Bofet Desa 

Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 

dapat dilihat pada table 5 : 

 

Tabel 5. Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Praktik Cuci Tangan 

Pakai Sabun Pada Siswa SDN 114343 Dusun Bofet Desa 

Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2016. ( n = 25 ) 

 

Variabel                                   Mean               SD             SE           pValue       n         

Jumlah skor praktik         

-Pretest                                    48,80               10,536       2,107       0,00          25 

-Posttest                                   93,60                 9,074       1,815         

 

 Tabel 5 menunjukkan rata-rata jumlah skor praktik penilaian langkah-

langkah mencuci tangan pakai sabun sebelum penyuluhan kesehatan 

(pretest)adalah 48,80 dengan standar deviasi 10,536. Pada penilaian jumlah skor 

praktik langkah-langkah cuci tangan pakai sabun sesudah penyuluhan 

(posttest)adalah 93,60 dengan standar deviasi 9,074. Terlihat nilai perbedaan 

mean antara pretest dan posttest adalah 44,800 dengan standar deviasi 14.754. 

hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,000 < 0,005 maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penyuluhan kesehatan terhadap praktik 

cuci tangan pakai sabun pada siswa di SD Negeri 114343 Dusun Bofet Desa 

Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016. 
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PEMBAHASAN 

Praktik Cuci Tangan Siswa Sebelum 

Penyuluhan Kesehatan (Pretest) 

 Berdasarkan hasil penelitian praktik 

cuci tangan pakai sabun siswa sebelum 

penyuluhan kesehatan  menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden termasuk 

dalam kategori buruk sebanyak 19 orang 

(76%), sebagian kecil responden termasuk 

dalam kategori baik sebanyak 6 orang 

(24%). Langkah-langkah praktik cuci 

tangan pakai sabun yang paling banyak 

dilakukan oleh responden adalah nomor 1 

dan 2 yaitu basuh kedua telapak tangan 

dengan air mengalir dan memberi sabun 

kedua telapak tangan, seluruh siswa kelas 

2 sebanyak 25 orang (100%) melakukan 

kedua langkah tersebut secara berurutan. 

Sedangkan langkah-langkah praktik cuci 

tangan yang tidak dilakukan oleh seluruh 

siswa kelas 2 adalah pertanyaan nomor 6,7 

dan 8 yaitu menggosok ujung jari secara 

bergantian (kanan dan kiri), menggosok 

dan putar ibu jari secara bergantian (kanan 

dan kiri) dan menggosok telapak tangan 

dengan ujung-ujung jari secara bergantian 

(kanan dan kiri). 

 Menurut hasil penelitian, praktik 

cuci tangan pakai sabun sebelum 

penyuluhan kesehatan masih rendah, hal 

ini disebabkan siswa belum mengerti dan 

memahami dengan baik tentang 

pentingnya mempraktikkan langkah-

langkah  mencuci tangan  pakai sabun  

dengan benar. Hasil observasi dan 

wawancara terhadap 7 orang siswa, siswa 

tersebut belum mengetahui cara mencuci 

tangan yang baik dan benar, pertanyaan 

tentang cuci tangan ini berkaitan dengan 

perilaku siswa yang makan saat istirahat 

sekolah dimana dari hasil pengamatan, 

siswa langsung makan tanpa mencuci 

tangan. Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah di SDN 114343, petugas 

kesehatan dari puskesmas sudah pernah 

melakukan penyuluhan ke sekolah tersebut 

tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS). Pada umumnya penyuluhan 

kesehatan banyak dilakukan melalui 

ceramah, namun siswa kurang antusias 

mengikuti penyuluhan tersebut. 

 Berdasarkan kuesioner observasi 

langkah-langkah praktik cuci tangan pakai 

sabun berdasarkan 7 langkah cara mencuci 

tangan pakai sabun menurut WHO 

sebanyak 25 orang siswa sebelum 

diberikan penyuluhan didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Langkah 1 dan 2 yaitu membasuh 

tangan dengan air mengalir dan memberi 

sabun pada kedua telapak tangan Seluruh 

siswa sebanyak  25 orang dapat melakukan 

kedua langkah ini secara berurutan. Kedua 

langkah ini merupakan langkah langkah 

yang umum dan sering diulang-ulang baik 

dilingkungan keluarga maupun informasi 

dari iklan televisi karena masa anak usia 

sekolah adalah masa dimana anak senang 

mempelajari apa yang ada disekitarnya 

(Nuryanti, 2009), sehingga anak terbiasa 

mengadopsi langkah ini dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

Langkah 3, 4 dan 5 yaitu 

menggosok kedua telapak tangan sebanyak 

25 orang, menggosok punggung tangan 

secara bergantian 10 orang dan menggosok 

jari dan sela-sela jari sebanyak 5 orang. 

Pola asuh orang tua sangat berpengaruh 

pada pembentukan kepribadian anak 

mengingat orang tua adalah tokoh panutan 

anak maka diharapkan orang tua dapat 

ditiru , sehingga anak yang bebas 

bersekolah pun sudah mau dan mampu 

melakukan cuci tangan dengan benar 

melalui model yang ditiru orang tuanya. 

(Linda, 2010) 

  Langkah 6,7 dan 8 yaitu 

menggosok ujung jari, menggosok dan 

memutar ibu  jari  dan menggosok telapak 

tangan dengan ujung-ujung jari. Seluruh 

siswa tidak melakukan langkah-langkah 

ini. Menurut Jean Piaget yang dikutip dari 

Dariyo (2011) bahwa pada fase anak usia 

sekolah berumur 7-9 tahun, memasuki fase 

perkembangan operasi komplit. Untuk hal 

yang rumit anak akan menemui hambatan. 

  Langkah 9 dan 10 yaitu 

membersihkan pergelangan tangan 

sebanyak 14 orang dan mengeringkan 
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dengan handuk sebanyak 20 orang.Untuk 

membiasakan anak mencuci tangan perlu 

didukung oleh alat dan bahan sebagai alat 

bantu belajar. Alat dapat berfungsi 

mengajar dengan sendirinya 

(Notoatmodjo, 2012), misalnya untuk 

langkah 10 mengeringkan tangan 

dibutuhkan alat seperti handuk/lap tangan 

atau tisu kering yang harus selalu tersedia 

di dekat sarana mencuci tangan 

 Menurut Green (1980) dalam 

Notoatmodjo (2003) perilaku seseorang 

dipengaruhi faktor predisposisi 

(predisposing factor) yaitu pengetahuan, 

sikap dan kepercayaan. Sebelum anak 

berperilaku mencuci tangan, ia harus tahu 

terlebih dahulu dari kebiasaan yang 

diatanamkan oleh orang tua maupun guru, 

karena anak menganggap benar apa yang 

dilakukan guru atau orang tua dan orang 

yang dituakan  disekitarnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

kemampuan responden berbeda-beda 

dalam melakukan langkah-langkah 

mencuci tangan pakai sabun. 

 Tujuh langkah mencuci tangan 

memang sering digalakkan. Tidak hanya 

dari pemerintah, dari berbagai elemen 

masyarakat yang peduli dengan kesehatan 

juga sering menggalakkan langkah ini baik 

melalui  berbagai media maupun 

penyuluhan kesehatan langsung 

kemasyarakat termasuk salah satunya 

penyuluhan kepada anak sekolah. Namun 

pada kenyataannya jarang dilakukan., yang 

paling penting sudah mencuci tangan 

dengan sabun, dan selesai tangan pun 

bersih. Padahal tanpa kita ketahui kuman 

bisa saja di ujung-ujung jari dan 

bersembunyi di kuku. Ketika kita tidak 

melakukan langkah ini, kuman-kuman 

yang bersembunyi akan keluar kembali ( 

Banua, 2015).  

 Menurut Djauzi (2008) kuman ada 

dimanapun, mencuci tangan merupakan 

salah satu cara untuk menghilangkan 

kuman dan untuk menghindari penularan 

penyakit. Di sekolah anak tidak hanya 

belajar, tetapi banyak kegiatan lain yang 

dapat dilakukan oleh anak disekolah 

seperti bermain, bersentuhan, ataupun 

pertukaran barang-barang dengan teman-

teman. Kuman yang ada di alat-alat tulis, 

kalkulator, buku-buku dan benda-benda 

lain akan dengan mudah berpindah dari 

tangan satu anak ke anak lainnya, sehingga 

jika ada anak yang mempunyai penyakit 

tertentu akan mudah menular pada anak 

lainnya. Jadi, mencuci tangan harus dilatih 

sejak dini pada anak agar memiliki 

kebiasaan mencuci tangan, sehingga anak 

terhindar dari penyakit. 

 

Praktik Cuci Tangan Siswa Sesudah 

Penyuluhan Kesehatan (Posttest) 

 Berdasarkan hasil penelitian praktik 

cuci tangan pakai sabun siswa sebelum 

penyuluhan kesehatan menunjukkan 

bahwa seluruh siswa kelas 2 sebanyak 25   

orang (100%) termasuk dalam kategori 

baik. Langkah-langkah praktik cuci tangan 

yang paling banyak dilakukan responden 

adalah pernyataan nomor 1,2 dan 3 yaitu 

basuh kedua telapak tangan dengan air 

mengalir, memberi sabun kedua telapak 

tangan dan menggosok kedua telapak 

tangan. Seluruh siswa sebanyak 25 orang 

melakukan langkah-langkah ini secara 

berurutan. Sedangkan pernyataan yang 

paling sedikit dilakukan oleh responden 

adalah pernyataan nomor 6 dan 8 yaitu 

menggosok ujung jari secara bergantian 

(kanan dan kiri) dan menggosok telapak 

tangan secra bergantian (kanan dan kiri) 

sebanyak 21 orang (84%) 

 Berdasarkan hasil penelitian, setelah 

diberikan penyuluhan kesehatan tentang 

praktik cuci tangan pakai sabun maka 

terjadi peningkatan. Penyuluhan kesehatan 

akan menambah wawasan dan 

pengetahuan siswa terutama siswa yang 

belum mengetahui dengan baik tentang 

cara melakukan praktik cuci tangan yang 

baik dan benar. Setelah diberi penyuluhan 

kesehatan, maka siswa dapat 

mempraktikkan prosedur langkah-langkah 

mencuci tangan pakai sabun secara 

berurutan sesuai dengan prosedur 7 

langkah cara mencuci tangan pakai sabun 
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yang baik dan benar menurut World 

Health Organization (WHO, 2005). 

 Teori psikologi perkembangan yang 

terkait dengan perkembangan kognitif, 

anak SD memasuki tahap operasi konkret. 

Pada masa ini anak SD senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Pembelajaran di SD cepat dipahami anak, 

apabila anak dilibatkan langsung 

melakukan atau mempraktikkan apa yang 

diajarkan gurunya. Dengan demikian 

pemilihan metode demonstrasi praktik cuci 

tangan pakai sabun mendukung 

meningkatnya pemahaman anak dengan 

mempraktikkan secara langsung cara 

mencuci tangan pakai sabun yang benar 

sesuai dengan prosedur 7 langkah mencuci 

tangan . (Dwiwardani, 2011) 

  Praktik kesehatan atau tindakan 

untuk hidup sehat adalah semua kegiatan 

atau aktifitas individu yang dapat yang 

diamati secara langsung maupun tidak 

langsung. dalam rangka memelihara 

kesehatan sehubungan dengan pencegahan 

penyakit menular dan tidak menular. 

Tindakan (praktik) dikatakan benar jika 

hampir 50 % tindakan atau praktik sesuai 

dengan teori yang ada. Begitu sebaliknya 

jika tindakan (praktik) kurang dari 50% 

dari teori yang ada maka praktik dikatakan 

salah. (Notoatmodjo, 2010). 

 

Pengaruh Penyuluhan Kesehatan 

Terhadap Praktik Cuci Tangan Pakai 

Sabun pada Siswa SD 

Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan uji t yaitu pengujian 

dua sampel berpasangan (paired sample t-

test) menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan penyuluhan kesehatan 

terhadap praktik cuci tangan pakai sabun 

pada siswa SDN 114343 Dusun Bofet 

Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 

2016, dengan nilai signifikan 0,000 < 

0,005. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Lystiowati (2012) di SDN 

Pengasinan IV kota Bekasi tentang 

pengaruh intervensi promosi kesehatan 

terhadap pengetahuan, sikap dan praktik 

cuci tangan pakai sabun pada siswa SDN 

Pengasinan IV kota Bekasi sebesar 22,8% 

untuk variabel pengetahuan, 4,2% untuk 

variabel sikap dan 17,4% untuk variabel 

praktik. 

Penelitian Wilanda (2014) dengan 

judul pengaruh penyuluhan kesehatan 

mencuci tangan terhadap pengetahuan, 

sikap dan praktik mencuci                                                                                         

tangan pada anak usia sekolah di SDN 

Meteseh Semarang, dari hasil analisis 

statistik diperoleh ada perbedaan yang 

signifikan pengetahuan, sikap dan praktik 

sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang cuci tangan, dengan 

nilai p 0,000; 0,000; 0,001.  

Penelitian Ryan (2013) dengan 

judul pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan pengetahuan, sikap 

dan perilaku tentang kebiasaan berperilaku 

hidup bersih dan sehat siswa SDN I 

Mandong. Hasil penelitian diketahui 

pengetahuan, sikap dan perilaku siswa 

meningkat setelah menerima pendidikan 

kesehatan. Hasil analisis data diperoleh 

nilai p 0,001;0,001;0,001 

Terbentuknya perilaku mencuci 

tangan individu dapat terjadi proses 

kematangan dan proses interaksi dengan 

lingkungan. Cara yang inilah yang paling 

besar pengaruhnya terhadap perilaku 

manusia. Terbentuknya dan perubahan 

perilaku karena proses interaksi antara 

individu dengan lingkungan ini melalui 

suatu proses yakni proses belajar atau 

dilingkungannya yang ada diluar. Oleh 

sebab itu, perubahan perilaku dan proses 

belajar itu sangat erat kaitannya. 

Perubahan perilaku adalah merupakan 

hasil dari proses belajar.Berarti 

penyuluhan kesehatan mencuci tangan di 

sekolah merupakan salah satu cara yang 

tepat untuk perubahan perilaku anak dalam 

proses belajar. Karena melalui proses 

belajar terjadi proses kematangan dan 

proses interaksi dengan lingkungan yang 

dapat merubah perilaku anak dalam 

mencuci tangan. (Notoatmodjo, 2012). 
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Penyuluhan kesehatan adalah 

penambahan pengetahuan dan kemampuan 

seseorang melalui tehnik praktik belajar 

atau instruksi dengan tujuan mengubah 

atau mempengaruhi perilaku manusia 

secara individu, kelompok maupun 

masyarakat untuk dapat lebih mandiri 

dalam mencapai tujuan hidup sehat 

(Depkes, 2009). 

Berdasarkan penelitian ini terlihat 

bahwa dengan diberikannya penyuluhan 

kesehatan tentang praktik cuci tangan 

pakai sabun pada maka siswa dapat 

melakukan langkah-langkah praktik cuci 

tangan pakai sabun berdasarkan 7 langkah 

cara mencuci tangan pakai sabun menurut 

World Health Orghanization (WHO) 

secara berurutan. Pemberian penyuluhan 

pada siswa dilakukan dengan cara yang 

mudah dipahami dan dimengerti oleh 

siswa sehingga siswa lebih mudah 

menerima informasi yang disampaikan. 

Terbukti dari nilai yang diperoleh dengan 

membandingkan nilai pretest dan posttest 

terjadi peningkatan yang signifikan. Pada 

tahap pretest,  jumlah siswa yang termasuk 

dalam kategori baik hanya 6  orang (24%), 

setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

seluruh siswa  sebanyak 25 orang (100%) 

termasuk dalam kategori baik. 

Setelah diberikan penyuluhan 

kesehatan maka siswa dapat melakukan 7 

langkah cara mencuci tangan yang baik 

dan benar secara berurutan, yaitu dengan 

membashi kedua telapak tangan dengan air 

mengalir dan memberi sabun serta 

meratakan pada kedua tangan, menggosok 

kedua punggung tangan secara bergantian, 

menggosok jari dan sela-sela jari hingga 

bersih, membersihkan ujung jari dengan 

mengatupkan, menggosok dan memutar 

ibu jari secara bergantian, meletakkan 

ujung jari ke telapak tangan kemudian 

menggosok perlahan, membersihkan kedua 

pergelangan tangan secara bergantian 

dengan cara memutar, kemudian diakhiri 

dengan membilas seluruh bagian tangan 

dengan air bersih yang mengalir lalu 

keringkan memakai handuk atau tisu.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Dari hasil penelitian disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Sebelum diberikan penyuluhan 

kesehatan tentang praktik cuci tangan 

pakai sabun, penilaian siswa termasuk 

dalam kategori buruk (76%). 

2. Setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

tentang praktik cuci pakai sabun, 

penilaian siswa meningkat, seluruh 

siswa termasuk dalam kategori baik 

(100%) 

3. Penyuluhan kesehatan terhadap praktik 

cuci tangan pakai sabun berpengaruh 

signifikan terhadap praktik cuci tangan 

pakai sabun pada siswa SDN 114343 

Dusun Bofet Desa Sukarame 

Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara Tahun 2016, dengan 

nilai p=0,000 

 

 Saran-saran disampaikan kepada 

beberapa pihak berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Kesehatan di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

Disarankan pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Labuhanbatu Utara agar 

mendukung program penyuluhan 

kesehatan secara rutin kepada siswa 

tentang langkah-langkah mencuci 

tangan pakai sabun dengan baik dan 

benar terhadap upaya pencegahan 

penyakit infeksi di wilayah kerjanya 

2. Bagi SD Negeri No. 114343 Desa 

Sukarame 

Disarankan pada SD Negeri No. 

114343 di Desa Sukarame agar dapat 

memfasilitasi  siswa-siswi untuk 

penyediaan sarana cuci tangan pakai 

sabun dan meningkatkan kesadaran 

siswa-siswi sekolah dasar untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat 

dengan mencuci tangan pakai sabun 

sehingga terhindar dari penyakit diare. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan melakukan penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan 

tehnik atau metode penelitian yang 



15 
 

berbeada untuk melengkapi hasil 

penelitian yang telah ada. 

4. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Yayasan Binalita Sudama Medan 

Disarankan agar memberikan 

pembekalan kepada mahasiswa yang 

berpraktik baik dirumah sakit maupun 

di masyarakat untuk memberikan 

penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat terutama anak-anak usia 

sekolah tentang cara mencuci tangan 

yang baik dan benar berdasarkan 7 

langkah cara mencuci tangan pakai 

sabun diharapkan kebiasaan tersebut 

dapat memutuskan mata rantai penyakit 

yang dapat ditularkan melalui perantara 

kedua tangan. 

5. Bagi responden 

Disarankan bagi responden agar selalu 

melakukan 7 langkah cara mencuci 

tangan pakai sabun dan selalu 

menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) pada responden (siswa 

SD Negeri No. 114343 Desa Sukarame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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