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ABSTRACT 
Anak sekolah sangat rentan sekali terhadap perilaku tidak sehat karena anak-anak banyak 
mengadopsi perilaku dari lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2010 yang menunjukkan bahwa presentase perilaku hidup 
bersih sehat (PHBS) secara nasional 35,7% dan dalam tatanan institusi pendidikan hanya 
67,52%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi pengaruh imaginative pretend  
play dengan video animasi terhadap pengetahuan dan sikap perilaku hidup bersih sehat 
(PHBS) pada anak sekolah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-experimental 
dengan pendekatan one group pre-test post-test design. Sampel yang diteliti adalah 31 anak 
sekolah dasar yang diambil dengan teknik sampling non probability purposive sampling. 
Instrument yang digunakan adalah video animasi dan lembar kuesioner kemudian dianalisis 
menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat kemaknaan α<0,05. Hasil 
penelitian yang dilakukan sebelum perlakuan sebesar 12,90% pengetahuan anak baik dan 
38,71% sikap anak positif terhadap PHBS sedangkan hasil setelah diberikan perlakuan adalah 
51,6% pengetahuan baik dan 70,96% anak bersikap positif, berdasarkan uji statistik 
Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi p= 0.000 untuk pengetahuan dan 
0,020 untuk sikap, dapat disimpulkan bahwa Imajinative Pretend Play dengan media video 
animasi berpengaruh pada pengetahuan dan sikap perilaku hidup bersih sehat (PHBS) pada 
anak sekolah dasar di SDN Sutorejo 1 dan SDN Sutorejo 2 Surabaya. Berdasarkan hasil 
penelitian ini, perlu direkomendasikan bahwa metode bermain perlu diterapkan dalam proses 
pembelajaran pada anak usia sekolah dengan menggunakan jenis permainan yang disesuaikan 
dengan umur anak 
Kata Kunci : Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Imaginative Pretend Play, Video 
Animasi.

PENDAHULUAN 
 Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan 
RI. No. 2269/MENKES/PER/XI/2011 
adalah sekumpulan perilaku yang 
dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai 
hasil pembelajaran, yang menjadikan 
seseorang, keluarga, kelompok atau 
masyarakat mampu menolong dirinya 
sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan 
berperan aktif dalam mewujudkan 
kesehatan masyarakat. Pembentukan 
generasi masa depan bangsa yang kuat, 
cerdas, kreatif, dan produktif, merupakan 
tanggung jawab semua pihak. Tumbuh 
kembang anak secara optimal dalam 
semua aspek (jasmani, mental, pemikiran) 
berarti harus mendapatkan perhatian 
semua pihak. Pembentukan kesehatan anak 

tidak berjalan secara tiba-tiba atau instan, 
melainkan berproses sejak masa kehamilan 
sang ibu. Faktor yang mempengaruhi 
kesehatan anak, antara lain pemberian asi 
saat bayi, imunisasi, status gizi, dan 
penyakit infeksi pada anak. Faktor-faktor 
tersebut berkaitan erat dengan perilaku 
sehat anak itu sendiri dan perilaku sehat 
orang-orang terdekat disekitar anak. 
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
merupakan upaya untuk memberikan 
pengalaman belajar  atau menciptakan 
suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, 
kelompok, dan masyarakat dengan 
membuka jalur komunikasi, memberikan 
informasi dan melakukan edukasi untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
perilaku melalui gerakan pemberdayaan 
yang didukung oleh bina suasana dan 
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advocacy serta dilandasi oleh semangat 
kemitraan sebagai suatu  upaya untuk 
menciptakan PHBS yang berupa 
kemampuan masyarakat berperilaku 
mencegah dan menanggulangi masalah 
kesehatan (KEMENKES RI, 2011) . 
Anak-anak sekolah sangat rentan sekali 
terhadap perilaku yang tidak sehat karena 
anak-anak banyak mengadopsi perilaku 
dari lingkungan sekitarnya sehingga jika 
lingkungan sekitar tidak menerapkan pola 
hidup sehat kemungkinan besar anak-anak 
sekolah juga sulit dalam menerapkan 
perilaku hidup sehat. Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2010 
menunjukkan presentase PHBS secara 
rata-rata nasional 35,7% dan dalam tataran 
institusi pendidikan hanya 67,52% 
sedangkan rata-rata untuk CTPS (cuci 
tangan pakai sabun) hanya 24,5%. 
Menurut Pusat Promosi Kesehatan 
DepKes RI, 2008 mencuci tangan 
menggunakan air mengalir dan sabun di 
Jawa dan Bali sekitar 21,43%. Penggunaan 
jamban di Indonesia, jamban sehat 64,40% 
dan jamban tidak sehat 35,60% tidak sehat 
sedangkan di Jawa dan Bali jumlahnya 
sekitar 67,60% (Pusat Promosi Kesehatan 
DepKes RI, 2008). Berdasarkan 
Depdiknas, 2002 menyebutkan bahwa 
perilaku  merokok pada usia 10-14 tahun 
sebesar 30,5% yang mengkonsumsi >10 
batang perhari dan diantaranya 2,6% yang 
mengkonsumsi > 20 batang perhari.  82% 
penduduk yang berusia 10 tahun keatas 
kurang melakukan aktivitas fisik, dengan 
kategori (73%) kurang bergerak dan (9%) 
tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik 
(Fakhrudin, 2009 dalam Yulia, 2010). 
Persoalan jajanan yang banyak dijual 
dilingkungan sekitar sekolah yang tidak 
menerapkan prinsip-prinsip Higiene. 
Saluran yang cocok untuk memberikan 
sosialisasi dan praktik kesehatan sejak dini 
pada anak-anak adalah melalui sekolah 
mengingat jumalah siswa sekolah dasar 
sangat besar. Hasil sensus penduduk 2010 
menunujukkan jumlah penduduk Indonesia 
berusia 5-14 tahun ada 44,8 juta jiwa. dari 
jumlah tersebut, kemementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan mencatat ada 27,32 juta 
siswa SD di Indonesia. 
Pendidikan kesehatan dalam ling-kungan 
sekolah perlu menerapkan prinsip perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) dikarenakan 
perilaku kesehatan yang buruk dapat 
menimbulkan dampak yang tidak baik 
yakni munculnya banyak penyakit. Hal ini 
dapat dilihat melalui hasil survey subdit 
diare tahun 2002 dan 2003 pada 40 SD di 
10 propinsi menunjukkan prevalensi 
kecacingan berkisar antara 2,2 % - 6,3 % 
(Dinkes jabar, 2006 dalam Yulia, 2010). 
Berdasarkan hasil pengamatan tahun 2008 
ditemukan kasus diare sebanyak 12.253 
(38,11%) (Dinkes, 2009 dalam Yulia 
2010). Berdasarkan hasil skrining dari 
puskesmas Mulyorejo tahun 2011 pada SD 
Negeri Sutorejo II didapatkan bahwa 29% 
kebersihan diri siswa kurang, 68,4% 
mengalami karies gigi, 33,5% mengalami 
gangguan ketajaman penglihatan, dan 
12,3% keber-sihan telinga kotor. 
Dari data-data diatas perlu adanya 
pendidikan kesehatan tentang  perilaku 
sehat anak dan hendaknya  pendidikan itu 
dimulai sejak usia dini. Hal ini dikarena-
kan usia dini merupakan masa Golden Age 
(Usia keemasan). Masa Golden Age 
merupakan masa dimana tahap perkem-
bangan otak pada anak usia dini 
menempati posisi yang paling vital yakni 
mencapai 80% perkembangan otak. Pada 
masa usia dini kemampuan memori otak 
mencapai tingkat maksimal. Anak yang 
mendapatkan pesan kesehatan secara ber-
kesinambungan semenjak usia 0-6 tahun 
memiliki harapan lebih besar untuk 
berperilaku sehat di masa mendatang. 
Sebaliknya anak yang tidak mendapatkan 
pesan kesehatan secara berkesinanbungan 
maka perilaku sehat sulit terbentuk. 
Institusi pendidikan dipandang sebagai 
sebuah tempat yang strategis untuk 
mempromosikan kesehatan, sekolah juga 
merupakan institusi yang efektif untuk 
mewujudkan pendidikan kesehatan, dima-
na peserta didik dapat diajarkan tentang 
maksud perilaku sehat dan tidak sehat 
serta konsekuensinya (Smet, 1994 dalam 
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Sarafino). Selain itu waktu anak sebagian 
besar di habiskan di sekolah dan usia 
sekolah merupakan masa keemasan untuk 
menanamkan nilai-nilai PHBS dan berpo-
tensi sebagai agent of change untuk 
mempromosikan PHBS baik di lingkungan 
sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 
Dalam upaya promosi kesehatan pada anak 
sekolah perlu adanya strategi yang 
menarik agar anak mampu secara mudah 
diterima oleh anak salah satunya adalah 
dengan permainan yang dalam hal ini 
imaginative pretend play. Imajinative 
pretend play adalah permainan yang terjadi 
pada anak. Anak kecil senang berpura-
pura menjadi orang lain atau tokoh yang 
digemari. Menurut Kathrin dan David 
Geldrad, 2012 dalam imaginative pretend 
play seluruh diri anak secara total terlibat 
dalam memerankan sebuah tokoh pada 
situasi imajinatif. Anak jadi aktor dalam 
arti sepenuhnya. Imaginative pre-tend play 
memungkinkan anak kecil ber-peran 
sebagai orang lain dalam permainan 
tersebut. Akibatnya mereka mengem-
bangkan wawasan ke dalam motif dan 
perilaku mereka sendiri atau orang lain. 
Menurut Elizabeth (1995) masa kanak-
kanak awal sering disebut “usia pragang” 
(pregang age). Pada masa ini sejumlah 
hubungan yang dilakukan anak dengan 
anak-anak lain meningkat dan ini sebagian 
menentukan bagaimana gerak maju 
perkembangan sosial mereka. Dalam hal 
ini bermain imaginative pretend play 
dengan diberikan stimulus melalui video 
animasi ini dapat memberikan pengaruh 
terhadap pembentukan perilaku hidup 
bersih sehat. Oleh karena itu peneliti 
mencoba untuk meneliti pengaruh dari 
pemberian imaginative pretend play 
terhadap pengetahuan dan sikap perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) anak sekolah di 
SD Negeri 2 dan SD Negeeri 1 Sutorejo 
Surabaya. Diharapkan dengan imaginative 
pretend play mampu membentuk perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) pada anak 
sekolah. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain Pre-
experimental design One Group Pre-test 
Post-test design. Populasi yang dimaksud 
adalah seluruh siswa kelas 1 di SDN 1 
Sutorejo dan SDN 2 Sutorejo Surabaya 
yang diambil dengan teknik purposive 
sampling. Variabel independendalam 
penelitian ini adalah imaginative pretend 
play dengan media video animasi 
sedangkan variabel dependen adalah 
pengetahuan dan sikap perilaku hidup 
bersih sehat (PHBS). Pengumpulan data 
diperoleh dengan lembar kuesioner yang 
sebelumnya sudah disebar oleh peneliti. 
Hasil penelitian dianalisi dengan 
menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank 
Test untuk pengethauan dan Chi Square 
untuk sikap dengan tingkat kemaknaan 
α<0,05.  
 
HASIL 
Tabel 4.1  Distribusi Responden 
berdasar-kan umur di SDN 1 Sutorejo dan 
SDN 2 Sutorejo Surabaya pada bulan Mei 
2013. 
Umur Jumlah 

n % 
5 tahun 1 3,22 
6 tahun 10 32,2 
7 tahun 20 64,51 
Total 31 100 

 
Berdasarkan tabel  4.1 diatas menunjukkan 
bahwa umur responden mayoritas anak 
berusia 7 tahun yaitu sebanyak 19 
responden (64,51 %), berusia 6 tahun 
sebanyak 10 responden (32,2 %) dan usia 
5 tahun sebanyak 1 responden (3,22 %). 
Berdasarkan tabel 4.2 jenis kelamin 
responden yaitu perempuan sebanyak 17 
responden (54,83%) dan laki-laki 
sebanyak 14 responden (45,16 %). 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan 
bahwa hasil penelitian, pengetahuan 
responden sebelum diberikan Imaginative 
Pretend Play yaitu 18 siswa (58,06%) 
berpengetahuan kurang dan sesudah 
diberikan Imaginative Pretend Play 15 
siswa (48,4%) berpengetahuan cukup, 16 
siswa (51,6%) berpengetahuan baik. 
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Sedangkan untuk hasil pengukuran sikap, 
sebelum siswa diberikan Imaginative 
Pretend Play 19 siswa (61,29%) bersikap 
negatif dan sesudah diberikan Imaginative 
Pretend play 22 siswa (70,96%) bersikap 
positif. 
Tabel 4.2  Distribusi responden 
berdasar-kan jenis kelamin di SDN 1 
Sutorejo dan SDN 2 Sutorejo Surabaya 
pada bulan Mei 2013. 

Jenis 
Kelamin 

Jumlah  
n % 

Laki-laki 1
4 

45,
16 

Perempu
an  

1
7 

54,
83 

Total  3
1 

100 

 
Tabel 4.3  Distribusi responden 
berdasar-kan asal sekolah di SDN 1 
Sutorejo dan SDN 2 Sutorejo Surabaya 
pada bulan Mei 2013. 
Asal 
Sekolah 

Jumlah 
n % 

SDN 
Sutorejo 1 

24 77,41 

SDN 
Sutorejo 2 

7 22,58 

Total 31 100 
Setelah dilakukan uji statistik Wilcoxon 
Signed Rank Test untuk mengetahui 
perbedaan pengetahuan sebelum dan 
sesudah diberikan Imaginative Pretend 

Play menunjukkan hasil dengan 
signifikansi ρ = 0,000 dengan derajat 
kemaknaan yang digunakan adalah α < 
0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 
artinya ada pengaruh Imajinative Pretend 
Play terhadap peningkatan pengetahuan 
tentang perilaku hidup bersih sehat 
(PHBS). Dan untuk mengetahui perbedaan 
sikap dilakukan uji statistik Chi Square 
sebelum dan sesudah diberikan 
Imaginative Pretend Play menunjukkan 
hasil dengan signifikansi ρ = 0,02 dengan 
derajat kemaknaan yang digunakan adalah 
α < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima, artinya ada pengaruh Imaginative 
Pretend Play terhadap sikap tentang 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di 
SDN I Sutorejo dan SDN 2 Sutorejo 
Surabaya. 
 
PEMBAHASAN 
Hasil pengukuran tingkat pengetahuan dan 
sikap siswa sekolah dasar tentang perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) sebelum 
diberikan perlakuan Imaginative Pretend 
Play dengan media video animasi 
didapatkan untuk  pengetahuan sebagian 
besar siswa yakni 18 responden (58,06%) 
berpengetahuan kurang. Sedangkan hasil 
dari sikap sebagian besar  siswa yakni 19 
responden (61,29%) bersikap negative 
terhadap perilaku hidup bersih sehat 
(PHBS) dari 31 responden. 

 
Tabel 4.4 Distribusi pengetahuan dan sikap anak sekolah dasar sebelum dan sesudah 
diberikan Imaginative Pretend Play dengan media video animasi 
Distribusi Sebelum Sesudah Hasil  

n % N % 
Pengetahuan  
Baik  
Cukup 
Kurang  

 
4 
9 
18 

 
12,90 
29,04 
58,06 

 
16 
15 
0 

 
51,6 
48,4 
0 

 
ρ = 0,000 < α  = 0,05 
Wilcoxon Signed Rank 
Test 

Jumlah  31 100 31 100 
Sikap  
Positif  
Negatif 

 
12 
19 

 
38,71 
61,29 

 
22 
9 

 
70,96 
29,04 

 
ρ = 0,02 < α  = 0,05 
Chi Square 

Jumlah  31 100 31 100 
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Dari hasil penelitian di atas rendahnya 
pengetahuan dapat memungkinkan 
seseorang sulit untuk membentuk perilaku 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
dikarenakan pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat penting 
untuk terbentuknya tindakan seseorang 
(overt behavior). Dari pengalaman dan 
penelitian ternyata perilaku yang didasari 
oleh pengetahuan akan lebih langgeng 
daripada perilaku yang tidak didasari oleh 
pengetahuan (Notoadmodjo, 2003 dalam 
Dewi, 2010). 
Selain itu menurut para ahli psikologi, usia 
dini (0-8 tahun) sangat menentukan bagi 
anak dalam mengembangkan potensinya. 
Usia ini sering disebut “usia emas” (the 
golden age) yang hanya datang sekali dan 
tidak dapat diulangi lagi, yang sangat 
menentukan untuk pengembangan kualitas 
manusia (Keith Osborn, Burton L. White, 
dan Benyamin S. Bloom, 1993 dalam 
Mutiah 2010) sehingga akan sangat baik 
jika pada masa ini diberikan pendidikan 
kesehatan karena anak akan lebih mudah 
untuk menangkap apa yang telah 
disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut menyebutkan bahwa 
perkembangan intelektual anak terjadi 
sangat pesat pada awal kehidupan anak. 
Sekitar 50% kecerdasan orang dewasa 
sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun, 
peningkatan 30% berikutnya terjadi pada 
usia 8 tahun dan 20% sisanya pada 
pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. 
Dengan memanfaatkan proses 
perkembangan pada anak usia dini akan 
sangat bagus jika pemberian pembelajaran 
dan pendidikan tentang bagaimana 
berperilaku yang sehat yang nantinya 
diharapkan mampu terbentuk pola perilaku 
yang sehat. 
Dengan memberikan pendidikan kesehatan 
di awal perkembangan metode 
pembelajaran juga harus dipertimbangkan 
guna menarik perhatian anak, salah satu 
metode yang dapat digunakan adalah 
dengan cara bermain sehingga proses 
pengiriman informasi akan lebih mudah 
untuk diterima anak dikarenakan dalam 

aktivitas bermain memberikan rasa 
kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan. 
Pengetahuan kurang tentang perilaku 
hidup bersih sehat dapat dimungkinkan 
karena kurangnya sumber informasi yang 
diterima anak baik itu ditatanan 
lingkungan sekolah, masyarakat dan 
keluarga. Dilingkungan sekolah guru 
jarang memberikan pendidikan tentang 
kebersihan dan kesehatan, materi yang 
diberikan pada anak hanya sebatas materi 
yang sesuai dengan kurikulum pendidikan 
saja ditambah dengan tidak adanya metode 
dan media yang menarik agar mampu 
memaksimalkan panca indra sehingga 
penyampaian informasi akan lebih mudah.  
Sedangkan untuk sikap negatif seseorang 
dapat dipengaruhi oleh sikap social karena 
sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi 
sosial yang dialami oleh individu. Interaksi 
social mengandung arti lebih daripada 
sekedar adanya kontak sosial dan 
hubungan antar individu sebagai anggota 
kelompok social. Dalam interaksi social 
terjadi hubungan saling mempengaruhi di 
antara individu yang satu dengan yang 
lain, terjadi hubungan timbal balik yang 
turut mempengaruhi pola perilaku masing-
masing individu sebagai anggota 
masyarakat (Azwar, 2011) 
Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa 
ahli seperti Chave, Bogardus,  LaPierre, 
Mead dan Gordon Allport (2011) bahwa 
sikap merupakan semacam kesiapan untuk 
bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-
cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud 
merupakan kecenderungan yang potensial  
untuk bereaksi dengan cara tertentu 
apabila individu dihadapkan pada suatu 
stimulus yang menghendaki adanya 
respon.  
Menurut pengertian diatas dalam hal ini 
stimulus yang dimaksud adalah permainan 
imaginative pretend pay dengan media 
video animasi. Sikap negative terhadap 
perilaku hidup bersih sehat pada anak 
sebelum diberikan Imaginative pretend 
play dapat dikarenakan oleh pengaruh 
lingkungan keluarga yang tidak 
mengajarkan bagaimana pola hidup bersih 
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dan sehat dengan ditambah dengan tidak 
adanya informasi yang masuk pada anak 
tentang perilaku kesehatan, selain itu 
lingkungan masyarakat yang tidak 
memberikan contoh yang baik dalam 
kesehatan juga turut mempengaruhi 
persepsi anak tentang kebersihan dan 
kesehatan. 
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 
pengetahuan dan sikap siswa tentang 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
sesudah diberikan Imaginative Pretend 
Play dengan media video animasi 
didapatkan untuk pengetahuan sebagian 
besar responden berada pada klasifikasi 
pengetahuan baik yaitu 16 responden 
(51,6%) dan hampir setengahnya berada 
pada klasifikasi cukup yaitu 15 respnden 
(48,4%). Dan untuk sikap didapatkan 
bahwa sikap responden sesudah diberikan 
Imaginative Pretend Play hampir 
seluruhnya bersikap positif sebanyak 22 
responden (70,96%) dari 31 responden. 
Hasil penelitian tersebut selaras dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Mochammad Setyo Pramono dkk (2011) 
bahwa responden yang menyukai edu-
game yang berisi informasi tentang 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
mempunyai nilai presentasi lebih tinggi 
untuk meningkatkan pengetahuan perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) yaitu sebelum 
91,4% dan sesudah 96,5%  ataupun 
pengetahuan tentang penyakit menular 
yaitu sebelum 71,1% dan sesudah 90,2%.  
Peningkatan pengetahuan tentang perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) sesudah 
diberikan Imaginative Pretend Play dengan 
media video animasi disebabkan oleh 
adanya stimulus permainan yang 
dipadukan dengan adanya video animasi 
tentang perilaku hidup bersih sehat 
(PHBS). Kejelasan informasi dan 
penggunaan media yang dapat 
memaksimalkan penggunaan panca indra, 
dalam hal ini video animasi menstimulus 
panca indra penglihatan dan pendengaran 
sehingga merangsang anak untuk mudah 
menerima informasi yang diberikan. 
Informasi yang diperoleh akan 

mempengaruhi persepsi seseorang tentang 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS)  
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 
Reza Gema Hartami (2011) yang 
menjelaskan bahwa permainan kartu arus 
memiliki pengaruh terhadap peningkatan 
sikap siswa tentang kesehatan lingkungan 
dengan hasil ρ = 0,000 < α  = 0,05 pada 
kelompok eksperiment sedangkan hasil 
uji-t berpasangan pada kelompok control 
dimana tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara sikap tentang kesehatan 
lingkungan dengan hasil ρ = 0,220 > α  = 
0,05. 
Berdasakan hasil yang didapatkan oleh 
peneliti bahwa sikap positif responden 
setelah diberikan perlakuan Imaginative 
Pretend Play  dapat disebabkan oleh  
pengalaman yang diperoleh lewat video 
animasi yang ditampilkan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Selain itu 
keluarga juga memegang peranan penting 
dalam pembelajaran dan pembiasaan hidup 
bersih, disamping itu lingkungan sekolah 
dan masyarakat juga turut membentuk pola 
kehidupan bersih sehingga dalam keluarga 
anak mendapatkan pembelajaran yang 
nantinya akan di terapkan dan disesuaikan 
dengan lingkungannya. 
 
Pengaruh Imaginative Pretend Play 
Dengan Media Video Animasi Terhadap 
Pengetahuan Dan Sikap Perilaku Hidup 
Bersih Sehat (PHBS) 
Dari hasil pengamatan di dapatkan bahwa 
terdapat pengaruh Imaginative Pretend 
Play terhadap pengetahuan dan sikap 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) pada 
anak sekolah dasar. Pengetahuan 
responden sebelum diberikan sebagian 
besar tergolong kurang yakni 58,06% 
menurun menjadi 0% sesudah diberikan 
Imaginative Pretend Play. Sikap responden 
sebelum perlakuan sebagian besar bersikap 
negative yakni 61,29% dan menurun 
menjadi 29,04% setelah diberikan 
Imajinative Pretend Play. 
Penelitian yang dilakukan Diana Fitriani 
(2011) menyebutkan bahwa rata-rata 
pengetahuan responden kelompok 
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intervensi sebelum diberikan edukasi 
sebaya sebesar 12.95 dan rata-rata skor 
pengetahuan sesudah diberikan edukasi 
sebaya adalah 16.76.  Terdapat perbedaan 
rata-rata skor pengetahuan 3.81 dengan 
standar deviasi 2.54. Berdasarkan hasil 
analisis lebih lanjut maka dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 
bermakna pengetahuan responden sesudah 
diberikan edukasi sebaya lebih baik dari 
sebelum diberikan edukasi sebaya pada 
kelompok intervensi (P value 0.000, 
alpha= 0.05). Sedangkan Rata-rata skor 
sikap responden sebelum diberikan 
edukasi sebaya sebesar 55.12 dan rata-rata 
skor sikap sesudah diberikan edukasi 
sebaya adalah 61.74. Terdapat perbedaan 
rata-rata skor pengetahuan sebesar 6.62 
dengan standar deviasi 5.25. Berdasarkan 
hasil analisis lebih lanjut, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan  yang 
bermakna sikap responden sesudah 
diberikan edukasi sebaya lebih baik dari 
sebelum diberikan edukasi sebaya pada 
kelompok intervensi (P value 0.000, 
alpha= 0.05). 
Adanya peningkatan pengetahuan 
responden tentang perilaku hidup bersih 
sehat (PHBS) ini merupakan suatu 
kegiatan yang mempengaruhi perilaku 
seseorang dalam domain kognitif dimana 
terjadi penyampaian informasi yang 
membuat responden dari tidak tahu dan 
tidak mengerti menjadi tahu dan mengerti 
tentang perilaku hidup bersih sehat 
(PHBS). Metode yang digunakan juga ikut 
mempengaruhi pembelajaran. Menurut 
kerucut pengalaman Edgar Dale (1969) 
melukiskan bahwa semakin  konkret siswa 
mempelajari bahan pelajaran, maka 
semakin banyaklah pengalaman yang 
didapatkan. Kerucut pengalaman Dale 
menyebutkan ada 10 lapisan dimana 
“gambar hidup” dalam hal ini video 
animasi berada pada lapisan keempat 
artinya penggunaan media pada lapisan 
yang semakin ke bawah akan lebih 
memudahkan penyampaian informasi atau 
pesan dikarenakaninderayang digunakan 
dalam proses pembelajaran lebih banyak 

yakni dengan menggunakan indera 
penglihatan dan pendengaran yang 
nantinya membuat diri anak memiliki sifat 
yang positif dari informasi yang 
didapatkan.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Pengetahuan anak tentang perilaku hidup 
bersih sehat (PHBS) sebelum diberikan 
imajinative peretend play dengan media 
video animasi berada dalam klasifikasi 
kurang sedangkan sikap anak dalam 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
sebelum diberikan imajinative pretend 
play dengan media video animasi berada 
dalam klasifikasi sikap negatif. 
Pengetahuan anak tentang perilaku hidup 
bersih sehat (PHBS) sesudah diberikan 
imajinative peretend play dengan media 
video animasi berada dalam klasifikasi 
baik sedangkan sikap anak dalam perilaku 
hidup bersih sehat (PHBS) sesudah 
diberikan imajinative pretend play dengan 
media video animasi berada dalam 
klasifikasi sikap positif. Ada pengaruh 
imajinative pretend play dengan media 
video animasi terhadap pengetahuan dan 
sikap perilaku hidup bersih sehat (PHBS) 
pada anak sekolah di SDN 1 Sutorejo dan 
SDN 2 Sutorejo. 
Peneliti lebih lanjut diharapkan dapat 
mengembangkan variabel lain seperti 
psikomotor dari perilaku hidup bersih 
sehat serta mengembangkan jenis 
permainan yang digunakan sehingga akan 
menghasilkan metode pembelajaran yang 
bervariasi namun tetap menarik. Selain itu 
orang dan guru yang menjadi pintu 
pertama anak dalam proses pembelajaran, 
sistem belajar yang baik didukung dengan 
contoh perilaku orang tua yang menjadi 
role model anak dalam berperilaku juga 
sangat pentinng dalam pendidikan 
kesehatan. Peran serta puskesmas 
diharapkan mampu untuk mendukung 
program-program pendidikan kesehatan 
dengan berbagai terobosan metode yang 
menyenangkan bagi anak yakni bermain 
sehingga lebih mudah memahami 
pelajaran.  
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