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SUMMARY

PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENCUCI TANGAN YANG
BENAR SETELAH ADANYA PEYULUHAN KESEHATAN PADA

SISWA/SISWI KELAS 5 SD DI SD KALISUREN 2 KAMPUNG BARU TAHUN
2016
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Description :
Mencuci tangan adalah langkah sederhana dalam pencegahan penyakit menular namun belum dapat diterapkan SDN
Kalisuren 2 Kampung Baru dikarenakan belum adanya media yang memadai tentang bahaya tidak mencuci tangan
dengan benar. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan pengetahuan dan sikap mencuci
tangan yang benar setelah ada penyuluhan kesehatan pada siswa/siswi kelas 5 SD di SDN Kalisuren 2 Kampung Baru,
Bogor Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan dan sikap mencuci
tangan yang benar setelah ada penyuluhan kesehatan pada siswa/siswi kelas 5 SD di SDN Kalisuren 2 Kampung Baru,
Bogor Tahun 2016.Penelitian menggunakan rancangan one group pre test and post test design.Populasi dalampenelitian
ini adalah siswa kelas V SDN Kalisuren 2 Kampung Baru, Bogor Tahun 2016. Sampelnya berjumlah 40 siswa,
yangdiambil secara Purposive Sampling. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.
Penyuluhan yang diberikan dengan media powerpoint, games, pembagian poster dan penayangan video. Berdasarkan
hasil uji t diketahui bahwa terdapat perbedaanyang bermakna antara nilai pengetahuan pretest dan pengetahuan post-test
yaitu dengan nilai p0,000 dan terdapat perbedaanyang bermakna antara nilai sikap pre-test dan pengetahuan post-test
yaitu dengan nilai p0,001. Saran yang dapat diberikan bagi pihak sekolah hendaknya turut aktifdalam menyampaikan
informasi mengenaicuci tangan yang benar kepada anak sekolah dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
untuk menerapkan hasil akhir penelitian mengenai cuci tangan yang benar. Bagi Departemen Harvest Community
Developmentdapat menjadi masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mencuci tangan yang benar di tiap
komunitas binaanya. Bagi peneliti lanjutan, agar dilakukanpenelitian lebih lanjut mengenai keefektifan penyuluhan
dengan metodelain. 
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