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Penelitian ini dilatar belakangi karena pengetahuan siswa SDN Hilir Mesjid Kecamatan 

Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tentang perilaku hidup bersih dan sehat masih tergolong 

rendah atau kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat siswa kelas V dan VI SDN Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas V dan 

VI SDN Hilir Mesjid yang terdiri dari 10 siswa, 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Objek 

penelitiannya adalah perilaku siswa terhadap hidup bersih dan sehat. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku hidup Siswa SDN Hilir Mesjid Kecamatan 

Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu perilaku hidup 

bersih, perilaku hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih siswa 

SDN Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala mempunyai perilaku positif 

terhadap  mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan mengunakan sabun serta membuang 

sampah pada tempatnya, hasil penelitian terhadap perilaku hidup sehat siswa SDN Hilir Mesjid 

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala mempunyai perilaku yang positif dan perilaku 

yang negatif, perilaku yang negatif yaitu perilaku terhadap mengkonsumsi jajanan di kantin 

sekolah sedangkan perilaku yang positif  yaitu perilaku terhadap olahraga yang teratur dan 

terukur, perilaku terhadap memberantas jentik nyamuk, perilaku siswa terhadap tidak merokok di 

sekolah, perilaku siswa terhadap menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 

enam bulan sekali, dan perilaku siswa SDN Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten 

Barito Kuala terhadap hidup bersih dan sehat mempunyai perilaku yang positif yaitu 

menggunakan jamban yang  bersih dan sehat.    

 

 

 


