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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan 

dari pengumpulan data tentang “Studi Kasus Pemberian Health Education 

Dengan Metode Peer Group Dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(Mencuci tangan dan menggosok gigi) Pada Anak Sekolah SDN Medokan 

Semampir Surabaya”. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 25 

Juli sampai dengan 08 Agustus 2019 dengan jumlah sampel 5 responden. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Mencuci Tangan 

Dan Menggosok Gigi) Sebelum Pemberian Health Education 

Dengan Metode Peer Group Pada Anak Sekolah SDN Medokan 

Semampir Surabaya 

 

Tabel 4.1   Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Mencuci Tangan Dan 

Menggosok Gigi) Sebelum Pemberian Health Education 

Dengan Metode Peer Group Pada Anak Sekolah SDN 

Medokan Semampir Surabaya pada tgl 25 Juli 2019 

 

 

 

Anak  

 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

 

 

Kriteria 

An, U 6 Kurang 

An, M 6 Kurang 

An, I 6 Kurang 

An, A 6 Kurang 

An, R 6 Kurang 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat menunjukan bahwa perilaku siswa/i 

kelas V sebelum dilakukan Health Education dengan metode Peer 

Group terhadap Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di SDN 

Medokan Semampir Surabaya di kategorikan kurang. 

2. Identifikasi Health Education Dengan Metode Peer Group Pada 

Anak Sekolah SDN Medokan Semampir Surabaya 

Pada tahap awal, peneliti memberikan Health Education dengan 

metode Peer Group kepada responden serta menjelaskan tujuan, 

manfaat dan tahapan adari kegiatan yang dilakukan (kontrakwaktu). 

Kemudian peneliti menerima persetujuan kepada responden untuk 

kesedian mengikuti Health Education. Setelah itu peneliti 

mengobservasi hasil dari perilaku hidup bersih dan sehat dan 

keterampilan secara mandiri sebelum dan setelah dilaksanakan Health 

Education dalam kategori baik dan kurang 

Pada tahap berikutnya peneliti memberikan pelaksanaan Health 

Education, dimana peneliti memberikan pelaksanaan kegiatan tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan metode Peer Group, dan lembar 

Observasi dan di bagi setiap responden sehingga mempermudah 

responden dalam menerima edukasi yang disampaikan. Materi yang 

diberikan meliputi, mencuci tangan dengan sambun, menggosok gigi 

yang baik dan benar, menggunakan yang bersih dan sehat, olah raga, 

membasmi jentik jentik nyamuk. Selanjudnya pada sesi diskusi dimana 

responden diberikan kesempatan bertanya dan mengulang kembali yang 

sudah disampaikan. Responden juga sangat antusias untuk bertanya, 
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sehingga responden mulai mengerti terkait penjelasan yang sudah di 

sampaikan 

Adapun prosedur pelaksanaan Health Education dengan metode 

Peer Group adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Interaksi 

Peneliti mempersiapkan lembar observasi kemudian peneliti merancang 

strategi untuk melaksanakan Health Education dengan metode Peer 

Group dan peneliti mengambil 2 responden yakni An, S dan An, B 

untuk di berikan satuan acara kegiatan tentang Mencuci tangan dan 

menggosok gigi. Sesudah diberikan satuan acara kegiatan An, S 

menjelaskan terhadap An, U, An, M dan An, I. kemudian An, B 

menjelaskan terhadapa An, A dan An, R, dan sesudah di jelaskan 

tentang Mencuci tangan dan menggosok gigi, maka anak yang 

mendapatkan kegiatan tentang Mencuci tangan dan menggosok gigi 

berhak untuk menjelaskan ke temen teman sebayanya. guru menyambut 

kedatangan peneliti dengan baik dan ramah serta mempersilahkan untuk 

masuk. 

2. Tahap Orientasi 

Peneliti memberikan salam dan sapa nama kepada masing-masing guru, 

mereka membalas salam dan mempersilahkan duduk diruangan tamu. 

Sebelum memberikan Health Education dengan metode Peer Group 

peneliti menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan yaitu 

meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

(Mencuci Tangan dan Menggosok Gigi). Setelah itu menanyakan pada 
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guru apakah setuju untuk dimulai Health Education terhadap siswa/i, 

guru dan siswa/i mengatakan setuju untuk dilakukan pelaksanaan 

Health Education dengan metode Peer Group. 

3. Tahap Kerja 

Peneliti memberikan Health Education mengenai perilaku hidup bersih 

dan sehat (Mencuci tangan dan menggosok gigi). An, S, Menjelaskan 

terhadap An, U, An, M, An, I, tentang cuci tangan menggunakan sabun 

dan menggosok gigi yang baik dan benar. An B, menjelaskan terhadap 

An, A, dan An, R Tentang cuci tangan menggunakan sabun dan 

menggosok gigi yang baik dan benar. Disela-sela Health Education 

responden sering bertanya dan peneliti menjelaskan kembali materi 

yang diberikan. Tentang tata cara mencuci tangan dengan 

mengnggunakan sabun dan menggosok gigi yang baik dan benar 

dengan menggunakan midia vidio. 

4. Tahap Terminasi 

Pada tahap terminasi peneliti melakukan evaluasi tindakan Health 

Education dengan metode Peer Group dan melakukan Observasi 

dengan cara tanyajawab pada responden. Hasilnya responden mengerti 

dan paham untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atas 

semua penjelasan dari An, S dan An, B walaupun terus dibantu oleh 

peneliti sehingga responden bener-bener memahami tentang perilaku 

hidup bersih dan sehat (Mencuci tangan dan menggosok gigi) 
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5. Respon Siswa/i 

Didapatkan hasil bahwa respon An, U, sangat antusias dalam 

mendengarkan tentang PHBS. An, M, sangat koperatif dalam 

mendengarkan dan memperagakan tentang berperilku hidup bersih dan 

sehat. An, I sangat antusias dalam mendengarkan tentang pelaksanaan 

Health Education dengan metode Peer Group. Dan respon An, A, 

sangat koperatif dalam mendengarkan dan menerapkan tentang 

berperilaku hidup bersih dan sehat. An, R sangat antusias dalam 

pelaksanaan Health Education dengan metode Peer Group. dalam 

pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat responden sering bertanya 

tentang isi dan penyampaianya kepada peneliti dalam pemberian Health 

Education dengan metode Peer Group. secara mandiri ataupun 

kelompok tentang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Pelaksanaannya menggunakan Health Education dengan metode Peer 

Group  dengan satuan acara kegiatan selama 45 menit di SDN Medokan 

Semampir Surabaya dengan pemberian Health Education kepada 

Responden serta guru. responden terlihat sangat antusias dan senang 

dalam penerimaan Health Education dengan metode Peer Group, hal 

tersebut terbukti dengan mereka mengajukan pertanyaan tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat. 
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3. Identifikasi Hasil Sebelum dan Sesudah Pemberian Health 

Education Dengan Metode Peer Group Dalam Penerapan Perilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak Sekolah SDN 

Medokan Semampir Surabaya. 
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Gambar 4.1 Hasil Sebelum dan Sesudah Pemberian Health Education 

Dengan Metode Peer   Group dalam Pelaksanaan Perilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat (Mencuci Tangan dan 

Menggosok Gigi) Pada Anak Sekolah SDN Medokan 

Semampir Surabaya. Pada tgl 28 Juli 2019  

 

Dari gambar 4.1 dijelaskan bahwa ada perbedaan dari sebelum 

pemberian Health Education dengan metode Peer Group dalam 

pelaksanaan Mencuci tangan dan menggosok gigi yang baik dan benar 

di SDN Medokan Semampir Surabaya di katagorikan kurang. 

Sedangkan yang sesudah diberikan pelaksanaan Health Education 

dengan metode Peer Group dalam pelaksanaan Mencuci tangan dan 

menggosok gigi yang baik dan benar pada anak SDN Medokan 

Semampir Surabaya di katagorikan baik. Hal ini menunjukan ada 
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peningkatan kemampuan tentang penerapan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) di SDN Medokan Semampir Surabaya. 

 

4.2 Pembahasan  

4.4.1 Identifikasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam 

Pemberian Health Education Dengan Metode Peer Group Pada Anak 

Sekolah SDN Medokan Semampir Surabaya 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat menunjukan bahwa perilaku 

siswa/i kelas V sebelum dilakukan Health Education dengan metode Peer 

Group terhadap Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di SDN 

Medokan Semampir Surabaya dalam karegori kurang. Artinya bahwa 

responden belum memiliki perilkau hidup bersih dan sehat. 

Tingkat perilaku siswa/i sebelum mendapatkan bimbingan kelompok 

dengan metode peer group, cenderung masih tergolong dan berada pada 

kategori kurang, yang berarti bahwa perilaku siswa/i masih cenderung 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bimbingan kelompok 

dengan metode peer group, mampu meningkatkan perilaku siswa/i yang 

negatif ke arah peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan 

sehat yang positif.  

Hal itu ditunjukkan dengan perilaku siswa/i yang awalnya masih 

menunjukkan gejala-gejala PHBS yang negatif, kemudian setelah 

mendapatkan bimbingan kelompok dengan metode peer group, perilaku 

siswa/i sudah bisa berubah dalam meningkatkan dan mengembangkan 

perilaku diri mereka ke arah perilaku yang positif. 
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Hal ini sesuai dengan teori  Prayitno (2010) menjelaskan bahwa 

bimbingan kelompok dapat diartikan secara sederhana dan secara luas 

serta mendalam, secara sederhana sebagai suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mencapai perkembangan pribadi, pembahasan masalah, topik 

umum. Secara luas dan mendalam selain bertujuan untuk mencapai 

perkembangan pribadi dan pembahasan masalah yang bermanfaat bagi 

anggota kelompok yang berjumlah 5- 10 orang siswa/i, juga para anggota 

harus aktif membahas permasalahan atau topik umum tersebut, 

berpartisipasi aktif dalam dinamika dan interaksi sosial dalam kelompok di 

mana yang menjalankan dan berperan secara aktif adalah peer group itu 

sendiri.  

Perilaku hidup bersih dan sehat pada anak  merupakan suatu hal  

yang sangat penting diketahui oleh orang tua karena dengan mengenal 

tanda/gejala dari suatu gangguan kesehatan bisa memudahkan orang tua 

dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyakit (Notoatmojo, 

2013). perilaku seseorang dalam memelihara atau meningkatkan kesehatan 

erat kaitanya respon seseorang terhadap stimulus, Perilaku hidup bersih 

dan sehat mencerminkan sikap dan tindakan anak terhadap kesehatan 

dirinya. 

 

4.4.2 Health Education Dengan Metode Peer Group Pada Anak Sekolah 

SDN Medokan Semampir Surabaya 

Didapatkan hasil bahwa perilkau hidup bersih dan sehat dengan 

metode Peer Group dengan lembar observasi selama 45 menit di SDN 
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Medokan Semampir dengan pelaksanaan Health Education dengan metode 

Peer Group kepada responden. An, S, Menjelaskan terhadap An, R, An, 

A, An, I, tentang cuci tangan menggunakan sabun dan menggosok gigi 

yang baik dan benar. An B, menjelaskan terhadap An, U, dan An, M 

Tentang cuci tangan menggunakan sabun dan menggosok gigi yang baik 

dan benar. Responden sangat antusias dalam pelaksanaan Health 

Education, tentang hal tersebut terbukti dengan mereka mengajukan 

pertanyaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di perkuat 

teori Notoatmodjo (2010) dengan teori , yaitu (1) faktor proses belajar 

mengajar, (2) faktor pribadi, dan (3) faktor situasional (lingkungan). 

Ketiga faktor tersebut menjadi kunci tercapainya pembelajaran Perilku 

Hidup Bersih Sehat. 

Bimbingan kelompok dengan metode peer group efektif dalam 

meningkatkan perilaku siswa/i. Karena melalui kegiatan bimbingan 

kelompok dengan metode peer group, anggota kelompok akan diajak 

untuk saling berinteraksi antar anggota kelompok dalam membahas, 

menyampaikan pertanyaan, berdiskusi dalam kegiatan ini. Melalui 

bimbingan kelompok dengan metode peer group, siswa/i dapat 

memanfaatkan dinamika kelompok dan interaksi interpersonal yang terjadi 

di dalam kelompok tersebut, yang dapat digunakan untuk memecahkan 

berbagai permasalahan siswa/i dan mereka akan berusaha belajar untuk 

mengembangkan diri termasuk mengembangkan dan meningkatkan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 
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Dengan adanya dinamika dan pengaruh dalam kelompok sebaya, 

individu dapat merumuskan dan memperbaiki perilaku, menguji dirinya 

sendiri dan orang lain melalui kelompok yang dimiliki dan dibentuk oleh 

individu tersebut, Horrocks dan Benimoff (Hurlock:2014). Kegiatan 

bimbingan kelompok yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adalah 

bimbingan kelompok yang dilaksanakan dengan metode peer group yang 

termasuk kegiatan dengan tujuan untuk mengembangkan diri siswa/i 

secara utuh, karena kegiatan ini melibatkan pada semua aspek kemampuan 

siswa/i untuk bisa memunculkan potensi, ketrampilan, pola pikir dan daya 

kreatifitasnya, ketika mereka menjalankan peranannya baik sebagai 

pemimpin maupun sebagai anggota dalam kegiatan bimbingan kelompok 

tersebut. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan peer group untuk 

menjalankan kegiatan bimbingan kelompok ini, akan mendatangkan 

keleluasaan dalam berinteraksi dan memunculkan kehidupan kelompok 

yang interaktif dan dinamis serta menjalin hubungan yang lebih akrab 

dengan teman-teman sebayanya. 

Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Santoso (2015) 

yang menyebutkan bahwa “peer group adalah kelompok teman anak 

sebaya yang sukses di mana ia dapat berinteraksi”. Individu akan 

merasakan adanya kebersamaan di dalam kelompok dan kesamaan satu 

dengan yang lainnya seperti di bidang usia, kebutuhan dan tujuan yang 

dapat memperkuat kelompok itu. Sehingga dengan adanya unsur kesamaan 

tersebut, siswa/i akan termotivasi oleh keberadaan teman yang lain dan 

berusaha untuk menjadi sama atau setara dengan teman sebaya yang lain 
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tersebut dengan melalui berbagai macam dukungan, saling berbagi 

pengalaman, berdiskusi dari hati-ke hati untuk membahas persoalan-

persoalan yang muncul pada diri mereka. 

Dengan demikian mereka akan mendapatkan dukungan dan 

termotivasi melalui wadah peer group dan diskusi kelompok yang hangat, 

akrab, dinamis dan interaktif dengan memberikan warna yang kompetitif 

secara positif dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, seperti untuk 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan teman-teman sebaya, kebutuhan 

untuk bertukar pikiran dan berbagi perasaan, kebutuhan menemukan nilai-

nilai kehidupan sebagai pegangan, dan kebutuhan untuk menjadi lebih 

mandiri, mengembangkan diri dan juga dalam meningkatkan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

Menurut Notoatmodjo (2010) Health Education Peer Group 

adalah proses untuk meningkatkan perilaku. Health Education Peer Group 

merupakan suatu bentuk intervensi secara mandiri untuk membantu teman 

sebaya secara individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi 

masalah perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan pembelajaran, 

yang didalamnya peneliti berperan sebagai pendidik.  

Berdasarkan fakta dan teori di atas dapat di simpulkan bahwa 

penerapan Health Education dengan metode Peer Group dapat 

meningkatkan kemampuan siswa/i. Hal ini di sebebkan oleh faktor satuan 

acara kegiatan yang menjadi keberhasilan dalam kegitan kesehatan, 

dimana peneliti memilih metode Peer Group untuk mengembangkan 

kemampuan siswa/i. Karena Health Education Peer Group merupakan 
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metode berbentuk praktek, yang sesuai apa bila diterapkan untuk Health 

Education pada teman sebaya. 

 

4.4.3 Hasil Sebelum dan Sesudah Pemberian Health Education Dengan 

Metode Peer Group Dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan 

Sehat (PHBS) Pada Anak Sekolah SDN Medokan Semampir 

Surabaya. 

Dari hasi observasi di dapatkan hasil, bahwa perilaku siswa/i 

sesudah diberikan  Health Education dengan metode Peer Group dalam 

kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa siswa/i mengalami peningkatan 

pengetahuan, perilaku dan praktek tentang Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat meskipun peningkatanya tidak signifikan.  

Hal ini dalam pelaksanaan Health Education menggunakan metode 

peer group atau teman sebaya karena peer group merupakan tempat di 

mana siswa/i sering berkumpul untuk mendiskusikan suatu masalah baik 

masalah yang menyenangkan atau menyedihkan yang dapat dipercaya. 

Disamping itu teman sebaya juga selalu melakukan perilaku tolong 

menolong, kerja sama walaupun ada yang melakukan persaingan karena 

berbeda minat atau keinginan (Napitupulu, 2010).  

Pada penelitian ini Health Education Peer Group memberikan 

pengaruh yang positif terhadap responden, terbukti dengan adanya 

peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap dan akhirnya diwujudkan 

melalui tindakan. Hasil Health Education Peer Group dalam memberikan 

informasi kesehatan selain meningkatkan pengetahuan juga meningkatkan 
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sikap remaja putri dalam berperilaku. Peningkatan sikap pada responden 

ini mendukung hasil penelitian Hartoyo (2013) yang menyimpulkan bahwa 

metode peer group lebih efektif dalam meningkatkan perilaku hidupbersih 

dan sehat. Peer educator merupakan metode pemberian edukasi di mana 

pemberi informasi adalah teman sebaya. 

Menurut Notoatmodjo, (2009) Health Education Peer Group pada 

hakekatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menerapkan atau 

menyampaikan pesan kesehatan kepada siswa/i, kelompok atau individu. 

Dengan harapan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut siswa/i, 

kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan 

yang lebih baik. Dimana suatu proses Health Education yang menuju 

tercapainya tujuan pendidikan. Agar dicapai suatu hasil yang optimal. 

 

 


