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Abstrack 

Clean and healthy life behavior  in the school is a set of behaviors practiced by 
students,  teachers  and  the  community  in  the  school  environment  on  the  basis  
of awareness as a result of learning, so that they are able to prevent disease, 
improve health, and play an active role in creating a healthy environment. Knowledge 
and attitude are important domains in the behavior of increasing the value of 
healthy living expectations, and in schools teachers have a role in shaping desired 
behavior in students The purpose of the researched was to  find  out  the  factors  
related with  clean and healthy life  behavior  in  Junior High School. This research 
was quantitative analytic with cross sectional research design. There researced was 
conducted on  Mei  2019 in  Government’s Junior High School Number 32 at 
Pekanbaru (SMPN 32 Pekanbaru). Population were students with 380 student and all 
population were respondents. Instruments research used questionnaires. Data 
analysis used is univariate and bivariate analysis  with chi square test. In this study 
there were  significant relationship between knowledge (p value = 0.036 <0.05), 
attitude (p value = 0.001 <0.05), the role of teacher (p value = 0,000 <0.05) with clean 
and healthy life behavior. The conclusion of  researched there were relationship 
between knowledge, attitudes and the role of teachers with clean and healthy life 
behavior in the school. Therefore, researchers suggest to respondents to continue to 
increase knowledge and positive attitudes in clean and healthy life behavior and 
teachers are expected to carry out their role in guiding students in health efforts so 
that clean and healthy life behaviors become students' daily behavior. 
Keywords: Knowledge, teacher's role, attitude, clean and healthy life  behavior,   
Junior high school 

 

PENDAHULUAN 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang 
menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu 
menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif 

dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Dalam PHBS terdapat 5 tatanan 
salah satunya yaitu tatanan pendidikan atau tatanan sekolah, dimana 
tatanan ini mencakup kesehatan pada tingkat sekolah atau lingkungan 

sekolah (Kemenkes RI, 2012). PHBS tatanan sekolah adalah sekumpulan 
perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran 
sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan 
kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat 

(Proverawati, 2016). 
Anak sekolah merupakan aset atau modal utama pembangunan dimasa 

depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. 
Kesehatan anak usia sekolah akan menentukan kesehatan masyarakat dan 
bangsa di masa depan. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran 

dapat juga sebagai ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan 
baik. Pentingnya PHBS tatanan sekolah disebabkan anak  usia sekolah 
termasuk kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi, sehingga 
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penting untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. PHBS 

tatanan sekolah mengupayakan agar dapat memberdayakan siswa, guru, 
masyarakat dilingkungan sekolah supaya tahu, mau dan mampu 

mempraktekkan PHBS sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan sekolah 
sehat (Kemenkes RI, 2012). Sebagaimana diketahui, sebagian penyakit yang 
sering menyerang anak usia sekolah misalnya diare, cacingan ternyata 

berhubungan dengan PHBS (Maryunani, 2013). 
Pengetahuan tentang PHBS merupakan ranah terpenting untuk membentuk 

tindakan seseorang. Apabila suatu tindakan didasari oleh pengetahuan 
maka perilaku tersebut akan bersifat permanen (selama-lamanya). 
Pengetahuan merupakan faktor pemudah bagi terlaksananya perilaku hidup 

bersih dan sehat pada anak-anak. Sikap   yang positif dapat meningkatkan 
nilai ekspektasi hidup yang berkaitan dengan kesehatan pribadi secara 
umum yang bersifat positif, dalam hal ini adalah perilaku hidup bersih dan 

sehat. Sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan 
perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2012). Menurut Albar 1997 dalam 

penelitian (Chairina, 2018) peran guru sebagai pengajar, pendidik dan 
pelatih memiliki posisi yang strategis untuk menanamkan prinsip-prinsip 
PHBS dan mendukung pelaksanaan PHBS di lingkungan sekolah. 

Sosialisasi sejak dini oleh guru kepada siswa mengenai pesan-pesan yang 
ada dalam PHBS melalui semua aktivitas harian di sekolah dikaitkan 

dengan PHBS dengan tujuan setiap anak akan terbiasa dengan hal tersebut 
dan dapat saling mengingatkan antar mereka untuk selalu melaksanakan 
praktik PHBS. Semakin besar peran guru dalam mensosialisasikan pesan 

PHBS maka siswa akan lebih baik dalam mempraktikkan PHBS di sekolah. 
Hal itu dimungkinkan karena biasanya anak-anak patuh terhadap perintah 
gurunya sehingga bila gurunya semakin berperan dalam mensosialisasikan 

PHBS maka praktiknya juga akan semakin baik. 
Adapun indikator PHBS pada institusi pendidikan/sekolah yaitu meliputi 

mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, 
mengkonsumsi makanan sehat disekolah, menggunakan jamban yang 
bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik 

nyamuk, tidak merokok disekolah, menimbang berat badan dan mengukur 
tinggi badan setiap 6 bulan serta membuang sampah pada tempatnya 

(Maryunani, 2013). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dan 
diukur pada siswa adalah indikator mencuci tangan dengan air mengalir 
dan menggunakan sabun.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada 30 siswa di SMPN 
32 Pekanbaru didapatkan 77%  tidak berperilaku hidup bersih dan sehat. 
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor  

yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di SMPN 32 
Pekanbaru.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Dimana dalam penelitian  mencoba menggali bagaimana dan 
mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Cross sectional merupakan suatu 

penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor  risiko dengan 
efek dilakukan dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (point time approach). Dalam penelitian cross 
sectional variabel risiko atau sebab (independent variable) mau pun variabel 
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akibat (dependent variable) dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus.  

Penelitian dilakukan di SMPN 32 Pekanbaru, dengan populasi   siswa kelas 
VII dan VIII  di SMP Negeri 32 Kota Pekanbaru berjumlah 380 orang siswa, 

maka dari itu seluruh populasi dijadikan responden.  
Adapun definisi operasional dari setiap variabel adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur 

Dependen      

Perilaku 

Hidup Bersih 
dan Sehat  

Jawaban siswa tentang 

tingkah lakunya   
dalam menjaga 

kebersihan dan 

kesehatan yang dinilai 

dari kebiasaan siswa 

dalam mencuci tangan 

menggunakan air  
bersih mengalir dan 

menggunakan sabun 

Kuesioner Wawancara 1 =Tidak baik, 

Jika siswa 
menjawab tidak 

mencuci tangan 

menggunaka air 

bersih mengalir 

dan sabun  

2 = Baik, Jika 
siswa menjawab  

mencuci tangan 

menggunaka air 

bersih mengalir 

dan sabun 

Independen     

Pengetahuan 
tentang 

PHBS 

Jawaban siswa tentang 
hal yang diketahuinya  

mengenai mencuci 

tangan  menggunakan 

air bersih mengalir dan 

sabun 

Kuesioner Wawancara 1= Rendah, jika 
jawaban skor 

siswa < mean 

2 = Tinggi, jika 

skor jawaban 

siswa  ≥ mean 

Sikap 

tentang 
PHBS  

Jawaban siswa tentang 

persepsi dan 
keyakinannya 

mengenai   mencuci 

tangan  menggunakan 

air bersih mengalir dan 

sabun 

Kuesioner Wawancara 1 = Negatif, jika 

kor jawaban 
siswa < mean 

2 = Positif,  jika 

skor  jawaban 

siswa  ≥ mean 

Peran guru Jawaban siswa tentang  
perangkat tingkah 

yang dilakukan oleh 

guru dalam mengajari 

dan membimbing  

siswa dalam ber 

perilaku hidup bersih 
dan sehat khususnya 

tentang mencuci 

tangan dengan 

menggunakan air 

bersih mengalir dan 
sabun 

Kuesioner Wawancara 1 =tidak 
berperan, jika 

skor jawaban 

siswa < mean 

2 = berperan, 

jikan skor 

jawaban siswa > 
mean 

 

Cara prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data 
primer yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap siswa  dengan 

menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan.  Setelah data 
dikumpulkan dilakukan pengolahan data melalui editing, coding, entry data 
dan cleaning data, selanjutnya dilakukan analisis secara univariat dan 

bivariat menggunakan uji chi square.  Analisis  univariat dilakukan untuk 
mengetahui gambaran distribusi dan proporsi masing masing variabel yang 

diteliti dan ditampilkan dengan tabel distribusi frekuensi. Analisis bivariat 
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untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel 

dependen, dengan uji Chi Square dengan derajat kepercayaan 95% (α=0,05). 
Kedua variabel ini dikatakan berhubungan signifikan jika hasil p value < 

0,05 dan sebaliknya jika hasil p value ≥ 0,05 kedua variabel dinyatakan 
tidak ada hubungan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis univariat terhadap setiap variabel, didapatkan 

hasil sebagai berikut :  
 

Tabel 2. Hasil Analisis Univariat 

Variabel  Frekuensi  Persentase (%) 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)   
Tidak baik 178 47 

Baik  202 53 

Pengetahuan siswa tentang PHBS   

Rendah 136 36  

Tinggi 244 64 

Sikap siswa tentang PHBS   
Negatif 126 33 

Positif    254 67 

Peran guru    

Tidak Berperan 152 40 

Berperan 228 60 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas didapatkan hasil bahwa mayoritas siswa  
PHBSnya baik berjumlah 202 orang (53%), berpengetahuan tinggi  244 

orang (64%), bersikap positif 254 orang (67%), dan guru berperan 228 orang 
(60%).  

PHBS disekolah adalah  prilaku yang dipraktikan oleh peserta didik, guru 
dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil 
pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, 

meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujutkan 
kesehatan (Proverawati, 2016). Mencuci tangan salah satu indikator yang 
dinilai dalam PHBS ditatanan sekolah. Mencuci tangan merupakan teknik 

dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. 
Mencuci tangan merupakan proses pembuangan kotoran dan debu secara 

mekanis dari kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Tujuan 
cuci tangan adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis 
dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme. Mencuci 

tangan juga dapat menghilangkan sejumlah besar virus  yang menjadi 
penyebab berbagai penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran 

cerna, seperti diare dan saluran nafas seperti influenza. (Utomo & Alfiyanti, 
2013).  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bawole, 2018) 
“Hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan tindakan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada murid Sekolah Dasar GMIM 9 dan 
Sekolah Dasar Negeri Inpres Pinangunian Kota Bitung” pada hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  tindakan terhadap PHBS yaitu mayoritas  baik 

sejumlah 45 murid (54.2%) dan  kurang baik yaitu sejumlah 38 murid 
(45.8%). 

Berdasarkan hasil penelitian dari 380 responden secara keseluruhan 
diketahui bahwa mayoritas memiliki pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 244 
orang (64,%). Pengetahuan merupakan hasil tahu setiap individu terhadap 
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objek yang didapatkannya melalui alat indra yang dimiliki. Dari hasil indra 

tersebut, individu dapat menghasilkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh 
seberapa sering individu tersebut memperhatikan suatu objek (Notoatmodjo, 

2010). Penelitian ini didukung oleh penelitian (Grahandami, 2014), dimana 
mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari “tahu” dan hal ini terjadi 
setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan dapat terjadi melalui panca indra manusia, yaitu : indera 
penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian (Kwureh, 2016) tentang “Hubungan jenis 
kelamin, pengetahuan, sikap dan peran guru dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat pada siswa SD Negeri 25 Begori Kecamatan Serawai Kabupaten 
Sintang”, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120 reponden 
mayoritas memiliki pengetahuan tinggi tentang PHBS yaitu sejumlah 86 

siswa (71.7%) dan memiliki pengetahuan rendah yaitu sejumlah 43 siswa 
(28.3%). 

Berdasarkan hasil penelitian dari 380 responden secara keseluruhan 
diketahui bahwa mayoritas memiliki sikap positif yaitu sebanyak  254 orang 
(67%).Sikap merupakan suatu tanggapan seseorang terhadap rangsangan 

yang diterimanya. Sikap adalah reaksi yang masih tertutup dari seseorang 
dan belum mengarah pada terjadinya suatu tindakan (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut penelitian (Aswandi, 2017), menyatakan bahwa sikap adalah 
respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang 
sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan terhadap 

senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik 
dan sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bawole, 
2018) yang menunjukkan bahwa dari 83 responden mayoritas memiliki 

sikap baik terhadap PHBS yaitu sejumlah 42 murid (50.6%) dan memiliki 
sikap kurang baik yaitu sejumlah 41 murid (49.4%).   

Berdasarkan hasil penelitian dari 380 responden secara keseluruhan 
diketahui bahwa mayoritas siswa menyatakan guru berperan yaitu 
sebanyak 228 orang (60,%). Menurut (Kwureh, 2016) guru  sebagai pendidik 

profesional mempunyai citra yang baik dimasyarakat apabila dapat 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau 

teladan masyarakat sekelilingnya. Menurut (Grahandami, 2014). Peran guru 
yaitu sebagai motivator, sebagai pengarah, sebagai fasilitator, sebagai 
mediator, dan sebagai evaluator. Motivator artinya guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcemen untuk 
mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya, sehingga akan 
terjadi dinamika di dalam pembelajaran. Pengarah artinya guru harus dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan peserta didik sesuai dengan tujuan 
yang dicita-citakan serta memberikan contoh yang baik pula bagi peserta 

didik itu sendiri. Fasilitator artinya guru dapat memberikan fasilitas atau 
kemudahan saat proses pembelajaran dalam memberikan penumbuhan 
budi pekerti. Mediator artinya guru sebagai penengah bagi peserta didik, 

misalnya memberikan jalan ke luar suatu perdebatan diskusi peserta didik, 
ataupun menjadi penengah masalah yang dialami peserta didik di sekolah 
dan pemberi jalan keluar bagi peserta didik yang memiliki masalah. 

Evaluator artinya guru mempunyai otoritas untuk menilai dan mengevaluasi 
tingkah laku sosial peserta didik baik disekolah ataupun dirumah melalui 

kontrol dengan orang tua peserta didik. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian  (Kwureh, 2016) “ bahwa dari 120 reponden mayoritas memiliki 

peran guru ada berperan terhadap PHBS yaitu sejumlah 98 (81,7%) 
sedangkan jumlah peran guru yang tidak berperan terhadap PHBS yaitu 

sejumlah 22 (18,3%). 
Untuk hasil analisis bivariat didapatkan hasil sebagai berikut :  

 
Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat 

Variabel  Prilaku Hidup Bersih Sehat 

(PHBS) 

Total  OR 

 

95% CI 

Pvalue 

Tidak Baik Baik   

N % N % N % 

Pengetahuan          

Rendah 74 54 62 46 136 100 1,607 

(2,451– 
1.053) 

 

0,036 Tinggi 104 43 140 57 244 100 

Sikap          

Negatif  43 34 83 66 126 43 0,457 

(0,771– 

0,293 

0,010 

Positif  135 53 119 47 254 135 

Peran Guru          

Tidak 

Berperan 

91 60 61 40 152 100 2.418 

(3,681– 

1,588) 

0,000 

Berperan  87 38 141 62 228 100 

  
Berdasarkan tabel 3 untuk hubungan variabel pengetahuan dengan PHBS 
didapatkan  hasil untuk siswa yang pengetahuannya rendah berPHBS  tidak 

baik sebanyak 74 orang (54%), dan yang berpengetahuan tinngi   berPHBS 
baik  sebanyak 140 (57%)dan hasil uji statistik dengan uji chi square 
diperoleh Pvalue yaitu 0,036 < 0,05,  artinya bahwa terdapat hubungan 
pengetahuan dengan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dengan nilai 

OR = 1,67 yang artinya siswa yang memiliki pengetahuan rendah memiliki 
resiko berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)  tidak baik 1,67 kali lebih 
tinggi dari pada yang berpengetahuan tinggi. Pengetahuan merupakan 

faktor permudah (presdisposing factor) bagi anak-anak untuk terlaksananya 
PHBS, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang 

terhadap (PHBS) maka semakin baik pula seseorang dalam melakukan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian sebaliknya jika pengetahuan 
siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat rendah maka ada 

kecenderungan dalam melakukan PHBS juga akan semakin berkurang. 
Menurut  Green dalam   (Kwureh, 2016) pengetahuan merupakan salah 

satu faktor predisposisi atau faktor pemudah dalam pembentukan perilaku. 
Perilaku seseorang tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan orang 
tersebut. Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah 

pembentukan perubahan perilaku karena perubahan perilaku merupakan 
tujuan dari pendidikan atau penyuluh kesehatan sebagai penunjang 

program-program kesehatan lainnya. Tindakan atau perilaku merupakan 
respon terhadap rangsangan yang bersifat aktif, dan dapat diamati. Setelah 
seseorang mengetahui stimulus objek kesehatan, kemudian mengadakan 

penilain atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya 
diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui 
atau disikapinya (dinilai baik). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Chairina, 2018) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan  siswa dengan PHBS pada tatanan sekolah.  
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Table 3 juga menunjukkan hasil untuk hubungan variabel sikap dengan 

PHBS, yang menunjukkan hasil siswa yang bersikap negative tentang PHBS, 
berPHBS tidak baik berjumlah 43 orang (34%), sementara yang bersikap 

positif tentang PHBS, berPHBS baik sejumlah 119 orang (47%). Hasil uji 
statistik dengan uji chi square diperoleh Pvalue yaitu 0,001 < 0,05,  artinya 

bahwa terdapat hubungan sikap dengan prilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), namun nilai OR=0,45 menunjukkan hubungannya yang tidak 
terlalu kuat. Menurut (Notoatmodjo, 2010), seseorang yang memiliki sikap 

negatif cenderung memiliki tingkatan hanya sebatas menerima dan 
merespon saja, sedangkan seseorang dikatakan telah memiliki sikap positif 

yaitu bukan hanya memiliki tingkatan menerima dan merespon tetapi 
sudah mencapai tingkatan menghargai atau bertanggung jawab karena 
sikap yang ditunjukkan seseorang menimbulkan respon batin dalam bentuk 

sikap objek terhadap yang diketahuinya. Sikap merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang yang biasa disebut 
faktor predisposisi. Sikap merupakan suatu keadaan internal yang 

mempengaruhi tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi dan 
peristiwa. Seorang anak yang memilki sikap terhadap pencegaha dan 

penanggulangan diare merupakan suatu kesatuan untuk menurunkan 
angka kesakitan diare. Jika sikap dari pada seorang anak terhadap 
pencegahan diare sangat mendukung, maka angka kejadian diare akan 

berkurang (Setyaningrum, 2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian (Tanjung, 2016) yang menyatakan bahwa ada hubungan sikap 
tentang PHBS dengan tindakan PHBS.  

Tabel 3 juga memperlihatkan hasil untuk hubungan peran guru dengan 
PHBS, yang meunujukkan hasil siswa yang menyatakan guru tidak 

berperan, berPHBS tidak baik 91 orang (60%), sementara siswa yang 
menyatakan bahwa guru berperan, berPHBS baik 141orang (62%). Hasil uji 
statistik dengan uji chi square diperoleh Pvalue yaitu 0,000 < 0,05,  artinya 

bahwa terdapat hubungan peran guru dengan prilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS), dengan nilai OR=2,41 yang artinya siswa yang gurunya tidak 

berperan  dalam PHBS memiliki resiko berprilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS)  tidak baik 2,48 kali lebih tinggi dari pada yang siswa yang gurunya 

berperan dalam PHBS. Peran guru terhadap (PHBS) sangat penting dalam 
pembentukan perilaku siswa, khususnya dalam perilaku sehat, guru 
merupakan referensi bagi siswa dalam pembentukan perilaku kesehatan 

bagi peserta didiknya. Perilaku sehat tidak hanya dibentuk oleh 
pengetahuan dan sikap yang baik saja, tetapi faktor dari luar diri mereka 
dapat menjadi contoh yang baik  dalam PHBS seperti peran dari guru dan 

orang tuanya. Menurut (Bawole, 2018). guru merupakan sebagai pendidik 
profesional mempunyai citra yang baik dimasyarakat apabila dapat 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau 
teladan masyarakat sekelilingnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian (Chairina, 2018) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

peran guru dengan PHBS pada tatanan sekolah.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menyimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan siswa 
tentang PHBS, sikap siswa tentang PHBS dan peran guru dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat  pada siswa sekolah menengah pertama.  
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Oleh karena itu disarankan kepada responden untuk terus meningkatkan 

pengetahuan dan sikap yang positif dalam berperilaku hidup bersih dan sehat  
serta diharapkan guru menjalan kan perannya membimbing siswa   dalam 

upaya kesehatan sehingga perilaku hidup bersih dan sehat menjadi perilaku 
sehari-hari siswa. 
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