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ABSTRAK

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan
yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh
anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta kesehatan
masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk cuci tangan pakai sabun
(CTPS) terbukti masih rendah, hal ini terlihat Hasil Riskesdas tahun 2013, pada
proporsi penduduk umur>10 tahun yang berperilaku cuci tangan dengan benar
tercatat 47,0%. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran Asuhan
Keperawatan Keluarga pada Tahap Perkembangan Keluarga dengan Anak Usia
Sekolah dan memberikan pendidikan kesehatan dengan metode pemutaran video
tentang perilaku hidup bersih dan sehat cuci tangan dengan sabun terhadap
pengetahuan pada keluarga dengan anak usia sekolah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pre eksperimental dengan
rancangan pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada
pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode pemutaran video terhadap
pengetahuan keluarga dengan anak usia sekolah tentang perilaku hidup bersih dan
sehat cuci tangan. Pendidikan kesehatan dengan menggunakan media video
efektif untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terhadap tahap perkembangan
keluarga usia anak sekolah.

Kata Kunci : PHBS, Video, Tahap Perkembangan Keluarga dengan Anak Usia
Sekolah
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ABSTRACT
Clean and Healthy Living Behavior is all health management due to

personal awareness. Therefore, all family members could assist themselves in the
field of health and public health. Indonesian people have low awareness of
handwashing with soap. Riskesdas (2013) stated that the proportion of people
aged >10 years who wash their hands properly is 47.0%. This study aimed to
define family nursing care and provide health education with video playback
methods about clean and healthy living behavior of handwashing with soap on
the family knowledge with school-age children.

The study used a pre-experimental research with pre-test and post-test
designs. The results showed an effect of health education with the video playback
method on the family knowledge with school-age children about clean and
healthy living behavior of handwashing. Health education with video media is
effective for increasing family knowledge at the development stage of school-age
children.

Keywords : Clean and Healthy Living Behavior, Family at development stage

of school-aged children.
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LATAR BELAKANG
Keluarga adalah sekelompok manusia yang
tinggal dalam satu rumah tangga dalam
kedekatan yang konsisten dan hubungan
yang erat (Helvie dalam Harnilawati, 2013).
Menurut Harmoko (2012), anak usia sekolah
adalah 6 tahun. Usia di sekolah mengacu
pada jumlah anak yang telah memperoleh
dasar pengetahuan agar berhasil beradaptasi
dengan kehidupan orang dewasa dan
memperoleh keterampilan tertentu. Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah
semua perilaku kesehatan yang dilakukan
karena kesadaran pribadi sehingga keluarga
dan seluruh anggotanya mampu menolong
diri sendiri pada bidang kesehatan serta
kesehatan masyarakat. Salah satu program
yang dicanangkan pemerintah adalah
program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Penelitian yang dilakukan Windyastuti,
Rohana, Santo (2013) mengungkapkan ada
hubungan perilaku cuci tangan pakai sabun
dengan kejadian diare pada anak usia
sekolah, hal yang sama juga ditemukan
(Utomo, Alfiyanti, & Nurahman, 2013)
dalam penelitiannya mendapatkan ada
hubungan antara perilaku cuci tangan pakai
sabun (CTPS) dengan kejadian diare anak
usia sekolah.

Berdasarkan data Badan Kesehatan
Dunia atau World Health Organization
(WHO) setiap tahun 100.000 anak Indonesia
meninggal akibat diare, sementara data
Departemen Kesehatan menunjukkan
diantara 1000 penduduk terdapat 300 orang
yang terjangkit penyakit diare sepanjang
tahun (Depkes RI, 2011). Cakupan
penemuan diare di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2016 sebesar 95.635 atau sekitar
10,5% (Kemenkes, 2017) lebih rendah di
banding tahun 2013 dengan 57,9%. Jumlah
kasus diare di kabupaten Karanganyar tahun
2013 yang ditemukan sebanyak 33,3% naik
dibandingkan tahun 2018 yang ditemukan.
Pengetahuan yang kurang menjadi salah satu
faktor resiko terjadinya diare, dimana anak

usia sekolah yang memiliki tingkat
pengetahuan kurang akan beresiko
mengalami diare 2 kali lebih besar
dibandingkan anak yang memiliki
pengetahuan yang lebih baik (Arsurya,
2017).

Promosi kesehatan di lingkungan
sekolah sangat efektif karena anak sekolah
merupakan sasaran yang mudah dijangkau
sebab terorganisasi dengan baik serta
merupakan kelompok umur yang peka dan
mudah menerima perubahan. Sedangkan
menggunakan pemutaran video adalah
teknologi untuk menangkap, merekam,
memproses, mentransmisikan dan menata
ulang gambar bergerak. Pengetahuan
merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah
orang melakukan penginderaan terhadap
suatu obyek tertentu dan pengetahuan juga
merupakan domain yang sangat penting
untuk mempengaruhi perilaku seseorang,
sehingga semakin tinggi atau semakin
banyak pengetahuan yang didapat seseorang
maka semakin baik perilaku yang
ditunjukkan oleh orang tersebut, maka sikap
yang ditunjukkan adalah sikap yang positif.
Begitu juga dengan pengetahuan seorang
anak semakin baik pengetahuannya maka
semakin baik pula perilaku yang dimilikinya
khususnya yang berkaitan dengan PHBS
(Notoatmodjo, 2010).

METODOLOGI STUDI KASUS
Studi kasus ini telah dilaksanakan pada

15-27 Februari 2021 dengan 4 kali
kunjungan rumah. Subyek yang digunakan
pada kasus ini adalah 1 keluarga dengan
tahap perkembanga anak usia sekolah
dengan anak yang mengalami diare.

Fokus studi kasus ini berfokus pada
Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Tahap
Perkembangan Keluarga Usia Anak Sekolah.
Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik, dan dokumentasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi kasus ini memilih 1 keluarga

sebagai subyek studi kasus yaitu sesuai
dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Subyek An. E berusia 10 tahun, beragama
Islam, pendidikan terakhir TK. Subyek
merupakan anak usia sekolah yang
mengalami defisit pengetahuan tentang
PHBS cuci tangan di Desa Pilangrejo RT 01
RW 05, Gondangrejo, Karanganyar.
Pengkajian

Studi kasus ini pengkajian awal
berfokus pada kemampuan klien dalam
melakukan langkah-langkah mencuci tangan
setiap harinya dengan cara yang benar untuk
mencegah penyakit atau kuman pada anak
usia sekolah. Pengkajian keperawatan
merupakan suatu tahapan saat seorang
perawat mengambil informasi secara terus
menerus terhadap anggota keluarga yang
dibinanya. Pengkajian juga merupakan
syarat utama dalam mengidentifikasi
masalah. Pengkajian keperawatan bersifat
dinamis, interaktif dan fleksibel. Data
dikumpulkan secara sistematis dan terus
menerus dengan pengkajian. Pengkajian
keperawatan keluarga dengan metode
observasi, wawancara, dan pemeriksaan
fisik (Riasmini, 2017).

Pada tanggal 17 Februari 2021 dari
hasil pengkajian berdasarkan batasan
karakteristik dan observasi didapatkan data
subjektif dan objektif. Data subjektif antara
lain An. E dan Ny. R mengatakan tidak
mengetahui tentang PHBS cuci tangan
dengan benar, serta tidak rutin cuci tangan
dengan benar, subjek juga mengatakan
belum pernah diberikan pendidikan
pengetahuan tentang PHBS dan cara cuci
tangan dengan benar, Keluarga Tn. M juga
mengatakan minggu lalu bahwa An. E
selama 3 hari mengalami penyakit diare.
Data objektif yang didapatkan saat
pengkajian antara lain subjek tampak
bingung saat diberikan pertanyaan tentang
pengertian PHBS cuci tangan dan subjek

tampak tidak bisa menjawab pertanyaan
yang diajukan. An. E tampak setelah main
langsung mengambil makanan di meja
makan dan dari hasil data observasi hanya
melakukan 12 dari 16 point itu juga di bantu
oleh Ny. R untuk observasi.

Anak usia 6-12 tahun sangat rentan
terkena penyakit karena disebabkan oleh
kebiasaan tidak mencuci tangan, dan
kebiasaan tidak menjaga hidup bersih dan
sehat, suka makan sembarangan, serta pola
jajan yang buruk. Menurut penulis, klien
mengalami diare karena klien tidak pernah
menerapkan cuci tangan sebelum dan
sesudah makan atau beraktivitas, klien juga
suka mengonsumsi jajanan sembarangan,
ditambah kurangnya pengetahuan tentang
cara mencuci tangan yang benar dilihat dari
hasil observasi klien hanya melakukan 12
dari 16 point perilaku mencuci tangan dan
klien jarang mencuci tangan, yang dapat
memicu masalah kesehatan klien.

Diagnosis
Diagnosis keperawatan dari hasil

pengkajian dengan metode wawancara data
yang mendukung prioritas Dignosis
keperawatan utama adalah Defisit
Pengetahuan (D.0111). Berdasarkan
pengkajian didapatkan prioritas diagosis
defisit pengetahuan (D.0111) didapatkan
data subjektif yaitu n. E dan Ny. R
mengatakan tidak mengetahui tentang PHBS
cuci tangan dengan benar, serta tidak rutin
untuk mencuci tangan sebelum atau sesudah
melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan
belum mengetahui langkah-langkah mencuci
tangan dengan benar, subjek juga
mengatakan tidak tahu apa itu PHBS.
Keluarga Tn. M juga mengatakan minggu
lalu bahwa An. E selama 3 hari mengalami
penyakit diare. Data objektif yaitu yang
didapatkan saat pengkajian antara lain
subjek tampak bingung saat diberikan
pertanyaan tentang pengertian PHBS cuci
tangan dan subjek tampak tidak bisa



menjawab pertanyaan yang diajukan. An. E
tampak setelah main langsung mengambil
makanan di meja makan. Dilihat dari
observasi bahwa tingkat pengetahuan PHBS
cuci tangan pada kuesioner sebelum
diberikannya pendidikan kesehatan PHBS
cuci tangan dengan media pemutaran video,
dari 16 pertanyaan klien hanya mampu
menjawab 12 pertanyaan dari 4 dijawab
salah.

Diagnosis defisit pengetahuan (D.0111)
menjadi prioritas pertama dari dua diagnosis
keperawatan karena, berdasarkan hasil
skoring diperoleh total nilai 5. Dilihat dari
difat masalah termasuk dalam skala aktual
dengan nilai 3, kemungkinan masalah dapat
diubah: mudah dengan nilai 2, Potensial
untuk dicegah: Tinggi dengan nilai 3,
Menonjolnya Masalah: Masalah dirasakan
dan harus segera ditangani dengan nilai 2,
jumlah total nilai untuk diagnosis defisit
pengetahuan (D.0111) adalah 5.

Intervensi
Rencana keperawatan sesuai dengan

diagnosis pertama yaitu Defisit Pengetahuan
tindakan dilakukan 4 kali kunjungan dengan
tujuan umum sesuai dengan kriteria hasil
tingkat pengetahuan(L.12111). Prioritas
diagnosis keperawatan keluarga yang
diambil berdasarkan skoring adalah defisit
pengetahuan (D.0111) dengan tujuan umum
setelah dilakukan tindakan 4 kali kunjungan
ke keluarga diharapkan tingkat pengetahuan
meningkat. Tujuan khusus setelah dilakukan
4 kali kunjungan keluarga dan klien mampu
mengenal masalah, mengambil keputusan,
melakukan perawatan pada anggota yang
sakit, memodifikasi lingkungan, dan
memanfaatkan fasilitas kesehatan. Intervensi
keperawatan yang disusun mengacu pada 5
fungsi keperawatan keluarga yaitu keluarga
mampu mengenal masalah dengan edukasi
kesehatan (I.12383) dengan cara melakukan
metode pemutaran video terhadap
pengetahuan dan sikap anak tentang perilaku

hidup bersih dan sehat cuci tangan dan
ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan mencuci tangan dengan sabun,
keluarga mampu mengambil keputusan
dengan promosi kesiapan penerimaan
informasi (I.12470) dengan cara berikan
informasi kesehatan untuk klien dengan
pemberian pendidikan kesehatan dengan
metode pemutaran video dan keluarga,
keluarga mampu merawat anggota keluarga
yang sakit dengan edukasi program
pengobatan (I.12441) dengan cara
informasikan fasilitas kesehatan yang dapat
digunakan selama pengobatan, keluarga
mampu memodifikasi lingkungan dengan
edukasi pola perilaku kebersihan (I.12439)
dengan cara mempraktikan bersama
keluarga cara menjaga kebersihan diri dan
lingkungan sekitar terutama pada kebersihan
tangan sebelumdan sesudah makan atau
beraktivitas, keluarga mampu memanfaatkan
pelayanan kesehatan dengan edukasi proses
penyakit (I.12444) dengan cara anjurkan
melapor jika merasakan tanda dan gejala
memburuk.

Sejalan dengan (Nurseto 2011 dalam
Aeni 2015) tingkat media yang digunakan
dalam pembelajaran sangat bergantung pada
tujuan pembelajaran. Beberapa faktor yang
mempengaruhi antara lain media, media
bacaan cetak (seperti poster), level spesifik
lebih rendah dari level audio-visual (seperti
video atau televisi), media audio-visual
tingkat konkritnya lebih rendah dari
praktikum terpimpin (praktek langsung) dan
lain sebagainya.

Menurut penulis adapun tujuan
dilakukannya pendidikan kesehatan yaitu
untuk mengetahui pengaruh pendidikan
kesehatan dengan metode pemutaran video
tentang perilaku hidup bersih dan sehat cuci
tangan terhadap pengetahuan dan sikap anak.
Penelitian ini menggunakan metode
pemutaran video tentang perilaku hidup
bersih dan sehat cuci tangan karena dengan
metode ini anak bisa melihat bagaimana cara



mencuci tangan dengan benar dan
memperagakan kembali yang sudah
diajarkan sehingga anak akan lebih cepat
menangkap tentang apa yang telah
disampaikan, Menggunakan pemutaran
video adalah teknologi untuk menangkap,
merekam, memproses, mentransmisikan dan
menata ulang gambar bergerak (Aeni, 2015).
Berdasarkan dari data diagnosis yang
muncul, salah satu intervensi yang diambil
penulis yaitu pemberian pendidikan
kesehatan dengan metode pemutaran video
tentang perilaku hidup bersih dan sehat cuci
tangan.

Implementasi
Berdasarkan intervensi yang telah

direncanakan, penulis melakukan
implementasi pada diagnosis Defisit
Pengetahuan (D.0111) dengan
melakukan informed consent, Pada
kunjungan pertama pada tanggal 17 Februari
2021 ke keluarga Tn. M sebelum melakukan
pendidikan kesehatan tentang PHBS cuci
tangan dengan benar dengan melalui metode
video animasi, Pada kunjungan pertama
pada tanggal 17 Februari 2021 pada pukul
10.00 WIB dilakukan implementasi seperti :
Melakukan pengkajian atau konsultasi
terkait masalah kesehatan keluarga Tn. M
dan melakukan informed consent. Pada
kunjungan kedua pada tanggal 19 Februari
2021 pada pukul 10.00 WIB dilakukan
tindakan dengan mendukung keputusan
keluarga untuk melakukan cuci tangan dan
menyediakan informasi tentang cuci tangan,
kaji kebiasaan cuci tangan subjek dan
membantu keluarga memodifikasi perilaku
dengan melakukan rutin cuci tangan dan
melakukan observasi kepada An. E sebelum
diberikan tindakan pemutaran video PHBS
cuci tangan.

Pada kunjungan ketiga pada tanggal 23
Februari 2021 pada pukul 09.00 WIB
dilakukan implementasi dengan Mendukung

keluarga untuk mengganti kebiasaan tidak
mencuci tangan dengan mencuci tangan
dengan memberikan informasi tentang
pendidikan kesehatan PHBS cuci tangan
dengan memberikan pemutaran video cara
dan langkah-langkah cuci tangan dengan
baik dan benar, kaji cara cuci tangan secara
mandiri. Kunjungan hari keempat pada
tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 13.00
WIB dilakukan mengulang kembali
mengenai informasi tentang pendidikan
kesehatan PHBS cuci tangan dengan
pemutaran video, kaji ulang mengenai cara
cuci tangan secara mandiri, Melakukan
observasi sesudah diberikan tindakan
dengan pemutaran video dan tindakan
keperawatan memberikan informasi tentang
sumber-sumber pelayanan yang ada di
desanya. Tujuan dari implementasi
keperawatan ini adalah untuk membantu
keluarga dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan mencakup peningkatan kesehatan,
pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan
dan memfasilitasi koping.

Evaluasi
Hasil evaluasi yang didapatkan setelah

dilakukan 4 kali kunjungan didapat hasil
evaluasi seperti berikut dengan hasil subjek:
Ny. R dan An. E mengatakan sudah
mengerti tentang pengetahuan PHBS cuci
tangan, keluarga Tn. M dan An. E
mengatakan sudah tahu langkah-langkah
cuci tangan dengan benar, keluarga Tn. M
dan An. E mengatakan akan rutin
melakukan cuci tangan saat sebelum atau
sesudah melakukan aktifitas, keluarga Tn. M
dan An. E mengatakan akan mengganti
kebiasaan yang dulu tidak melakukan cuci
tangan dengan rutin melakukan cuci tangan,
keluarga Tn. M dan An. E mengatakan akan
mengubah perilaku atau kebiasaan keluarga
menjadi lebih baik lagi dan keluarga Tn. M
dan An. E mengatakan sudah mengetahui
sumber-sumber informasi pelayanan
kesehatan yang ada di desanya dan akan



menggunakan pelayanan kesehatan saat
membutuhkannya.

Hasil evaluasi pada objektif adalah
keluarga Tn. M dan An. E tampak antusias
saat diberi pendidikan kesehatan, keluarga
Tn. M dan An. E tampak berdiskusi tentang
PHBS cuci tangan, An. E tampak mengerti
cara melakukan cuci tangan dengan benar,
keluarga Tn. M dan An. E tampak
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
penulis, keluarga Tn. M dan An. E tampak
bersungguh-sungguh akan mengganti
kebiasaan tidak mencuci tangan dengan
rutin dan keluarga Tn. M dan An. E tampak
sudah mengerti tentang sumber-sumber
informasi pelayanan kesehatan yang ada
didesanya. Analisa yang didapat pada
evaluasi dengan diagnosis defisit
pengetahuan adalah keluarga sudah mampu
mencapai 5 fungsi keperawatan keluarga.
Planning motivasi keluarga untuk tetap
mendampingi anak dalam menerapkan
PHBS cuci tangan secara baik dan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

a. Hasil pengkajian: data subyektif antara
lain yaitu An. E dan Ny. R mengatakan
tidak mengetahui tentang PHBS cuci
tangan dengan benar, serta tidak rutin
untuk mencuci tangan sebelum atau
sesudah melakukan aktifitas sehari-hari
dikarenakan belum mengetahui langkah-
langkah mencuci tangan dengan benar,
subjek juga mengatakan tidak tahu apa itu
PHBS. Keluarga Tn. M juga mengatakan
minggu lalu bahwa An. E selama 3 hari
mengalami penyakit diare. Data Obyektif
antara lain klien tampak belum
mengetahui tentang cara cuci tangan
dengan benar. Berdasarkan hasil
kuesioner sebelum diberikan pendidikan
kesehatan PHBS cuci tangan dengan
media pemutaran video, dari 16
pertanyaan klien hanya mampu

menjawab 12 pertanyaan dari 4 dijawab
salah.

b. Diagnosis keperawatan yang menjadi
fokus utama Berdasarkan pengkajian
didapatkan prioritas diagnosis
keperawatan yaitu Defisit Pengetahuan
(D.0111). Diagnosis defisit pengetahuan
(D.0111) menjadi prioritas pertama
karena berdasarkan hasil skoring
diperoleh total nilai 5. Dilihat dari sifat
masalah termasuk dalam skala actual
dengan nilai 1, kemungkinan masalah
dapat diubah mudah dengan nilai 2,
potensial masalah yang harus dicegah
tinggi dengan nilai 1, menonjolnya
masalah didapatkan masalah dirasakan
dan harus segera ditangani dengan nilai 1.

c. Intervensi keperawatan antara lain:
Keluarga mampu mengenal masalah:
Intervensi keperawatan yang disusun
mengacu pada 5 fungsi keperawatan
keluarga yaitu keluarga mampu mengenal
masalah dengan edukasi kesehatan
(I.12383), keluarga mampu mengambil
keputusan dengan promosi kesiapan
penerimaan informasi (I.12470),keluarga
mampu merawat anggota keluarga yang
sakit dengan edukasi program pengobatan
(I.12441), keluarga mampu memodifikasi
lingkungan dengan edukasi pola perilaku
kebersihan (I.12439), keluarga mampu
memanfaatkan pelayanan kesehatan
dengan edukasi proses penyakit (I.12444).

d. Implementasi dari diagnosis keperawatan
keluarga defisit pengetahuan diberikan
pendidikan kesehatan PBHS Cuci tangan
dengan metode pemutaran video yang
dilakukan selama 4 kali kunjungan atau
sesi. Sesi pertama membahas tentang
pengertian dan manfaat PHBS Cuci
tangan dan pengkajian awal. Sesi kedua
memberikan pendidikan kesehatan PHBS
Cuci tangan dan melakukan opservasi.
Sesi ketiga melakukan pendidikan
kesehatan PHBS Cuci tangan dengan
metode pemutaran video. Sesi keempat



melakukan evaluasi pemutaran video
PHBS cuci tangan dan melakukan
Observasi ulang.

e. Evaluasi keperawatan yaitu hasil subjek:
Ny. R dan An. E mengatakan sudah
mengerti tentang pengetahuan PHBS cuci
tangan, keluarga Tn. M dan An. E
mengatakan sudah tahu langkah-langkah
cuci tangan dengan benar, keluarga Tn.
M dan An. E mengatakan akan rutin
melakukan cuci tangan saat sebelum atau
sesudah melakukan aktifitas, keluarga Tn.
M dan An. E mengatakan akan mengganti
kebiasaan yang dulu tidak melakukan
cuci tangan dengan rutin melakukan cuci
tangan, keluarga Tn. M dan An. E
mengatakan akan mengubah perilaku atau
kebiasaan keluarga menjadi lebih baik
lagi dan keluarga Tn. M dan An. E
mengatakan sudah mengetahui sumber-
sumber informasi pelayanan kesehatan
yang ada di desanya dan akan
menggunakan pelayanan kesehatan saat
membutuhkannya.Hasil evaluasi pada
objektif adalah keluarga Tn. M dan An. E
tampak antusias saat diberi pendidikan
kesehatan, keluarga Tn. M dan An. E
tampak berdiskusi tentang PHBS cuci
tangan, An. E tampak mengerti cara
melakukan cuci tangan dengan benar,
keluarga Tn. M dan An. E tampak
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
penulis, keluarga Tn. M dan An. E
tampak bersungguh-sungguh akan
mengganti kebiasaan tidak mencuci
tangan dengan rutin dan keluarga Tn. M
dan An. E tampak sudah mengerti tentang
sumber-sumber informasi pelayanan
kesehatan yang ada didesanya. Analisa
yang didapat pada evaluasi dengan
diagnosis defisit pengetahuan adalah
keluarga sudah mampu mencapai 5 fungsi
keperawatan keluarga. Planning motivasi
keluarga untuk tetap mendampingi anak
dalam menerapkan PHBS cuci tangan
secara baik dan benar.

Saran
a. Bagi Puskesmas

Hasil aplikasi riset penelitian ini dapat
diaplikasikan oleh kader posyandu
maupun petugas kesehatan dari
puskesmas dalam memberikan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat
terutama pada anak usia sekolah.

b. Bagi Insitusi Pendidikan
Bagi institusi pendidikan, diharapkan
hasil aplikasi riset dan penelitian ini
dapat digunakan dalam pengembangan
ilmu keperawatan yang tidak hanya
berfokus pada rumah sakit, namun juga
puskesmas sebagai fasilitas kesehatan
tingkat pertama sehingga diharapkan
tidak hanya berfokus pada orang sakit
tapi juga pada orang yang sehat dan
informasi mengenai masalah kesehatan
dapat diberitahukan pada masyarakat
sebagai tindakan pencegahan

c. Bagi Klien dan Keluarga
Bagi keluarga klien, dimana klien masih
berusia 10 tahun keluarga ikut
berpartisipasi dan mengerahkan klien
pada kegiatan yang positif dan
bermanfaat, sehingga dapat menghindar
perilaku cenderung beresiko PHBS cuci
tangan.

d. Bagi Penulis
Dapat meningkatkan kualitas kesehatan
khususnya pada keluarga usia anak
sekolah dengan perilaku PHBS cuci
tangan, klien dan keluarga dapat
menerapkan PHBS cuci tangan pada
kehidupan sehari – hari.
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