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BAB V 

 

PENUTUUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Program pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-

Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara 

terdapat  dua kategori yaitu secara tertulis dan tidak tertulis. Program yang 

diterapkan secara tertulis terdiri dari empat program   yaitu program mencuci 

tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, program olahraga yang 

tertaur dan terstruktur, program menimbang berat badan dan tingg badan dan 

program  membuang sampah pada tempatnya sedangkan program yang tidak 

tidak tertulis namun ada pemantauan yang dilakukan oleh guru yaitu program 

penggunaan jamban yang bersih dan sehat, program mengosumsi jajanan 

sehat di kantin sekolah dan program memberantas jentik nyamuk. 

5.1.2 Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-Minanga di Desa 

Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara  proses pembiasaan  

yang dilaksanakan yaitu secara rutin (mencuci tangan, olahraga senam, 

penimbangan berat badan dan tinggi badan), spontan (pemeriksaan kuku dan 

kerapihan), keteladan (merapikan mainan, membuang sampah pada 

tempatnya dan mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. 

Proses pelaksanaannya berawal dari peniruan yang dilakukan oleh anak-anak 

dibawa pengawasan guru dengan mempratekkan langsung pada anak.  

5.1.3 Faktor penghambat dalam pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di 

PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten 

Buton Utara yaitu dari fasilitas yang belum memadai. 
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5.1.4 Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan  pembiasaan perilaku bersih dan 

sehat di PAUD  Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu adalah 

pembiasaan melalui pengarahan pada anak. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

pengambilan data. Peneliti menyedari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat 

banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan 

data. Sala satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penelitian ini 

adalah  waktu guru dan orang tua yang tidak menentu sehingga menyebabkan 

peneliti harus memilih waktu-waktu yang tepat untuk melakukan pengambilan 

data agar berjalan dengan semestinya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian  yang dilakukan diatas maka saran penulis 

untuk di PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten 

Buton Utara yaitu : 

5.3.1 Sebaiknya menjalin kerja sama dengan pihak yang mendukung dalam 

pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-Minanga, untuk 

itu guru  harus menjalin kerja sama  agar program PHBS yang diterapkan 

dapat  berjalan dengan maksimal dan sala satunya pihak sekolah harus 

menjalin kerja sama dengan orang tua sehingga anak juga tidak hanya di 

sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat tetapi di rumah juga harus 

diterapkan. Dengan demikian, akan mengasilkan generasi muda yang 

memiliki perilaku akan kepedulian terhadap lingkungannya serta memiliki 

pola hidup sehat.  
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5.3.2 Sebaiknya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan pada 

anak agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan karna sangat membantu 

dalam pencapaian kesehatan, baik kesehatan pribadi, sekolah maupun 

masyarakat sebab penanaman perilaku hidu bersih dan sehat harus 

ditamankan dari sejak dini  sehingaa akan tumbuh  kebiasaan pada diri sang 

anak hingga kelak ia dewasa nanti. 

5.3.3 Masih kurangnya fasilitas yang mendukung dalam pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat di PAUD Mina-Minanga untuk itu diperlukan tambahan 

beberapa sarana yang mendukung mulai dari tempat cuci tangan, tong 

sampah, kantin yang sehat dan lain sebagainya sehingga pembiasaan perilaku 

hidup bersih dan sehat dapat terlaksana dengan baik. 

5.3.4 Masih kurangnya upaya yang dilakukan oleh PAUD Mina-Minanga , untuk 

itu diharapkan guru menerapkan beberapa metode yang membuat anak-anak 

tertarik untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga nantinya 

anak memiliki rasa semangat dan tidak merasa jenuh dalam melaksanakan 

pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

 

 

 

 

 


