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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Kesehatan Pribadi Siswa Putra dan 
Putri Se- Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2004/ 2005, yang meliputi 
delapan aspek sebagai berikut : 1) Aspek kebersihan pribadi, 2) Aspek kebersihan 
lingkungan, 3) Aspek makanan, 4) Aspek hidup teratur, 5) Aspek daya tahan tubuh, 6) 
Aspek pencegahan terhadap penyakit, 7) Aspek fasilitas penunjang kesehatan, 8) 
Aspek pemeriksaan kesehatan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra dan putri kelas V Sekolah 
Dasar Negeri se Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2004/2005 yang 
berjumlah 600 siswa.  Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan proporsional 
random sampling. Jumlah Sekolah Dasar yang akan dijadikan sampel adalah 50% X 
30 Sekolah Dasar = 15 Sekolah Dasar. Dari tiap-tiap siswa yang ada di 15 Sekolah 
Dasar akan diambil sebanyak 25%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 75 
siswa putra dan putri. Variabel dalam penelitian ini ada satu yaitu kesehatan pribadi 
siswa putra- putri kelas V SDN se- Kecamatan Mayong Kabupayen Jepara tahun 
ajaran 2004/2005. Metode pengumpulan yang digunakan adalah teknik survei dengan 
menggunakan angket atau quesioner dan wawancara.  Data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunkaan teknik deskriptif persentase.   

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata skor kesehatan pribadi pada 
siswa putra dan putri Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 
tahun pelajaran 2004/2005 sebesar 133,5 dengan persentase 76,3% dan termasuk 
kategori baik. Ditinjau dari hasil analisis tiap aspek menunjang bahwa baiknya 
kesehatan pribadi siswa putra dan putri Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Mayong 
Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2004/2005 ditunjang oleh baiknya aspek 
pencegahan terhadap penyakit (83,1%), kebersihan pribadi (81,5%), kebiasaan hidup 
teratur (80,5%),  fasilitas hidup sehat (70,8%), daya tahan tubuh (70,2%), makanan 
(69,6%) dan kebersihan lingkungan (68,5%), sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan 
kurang memberikan dukungan yang berarti karena baru masuk dalam kategori cukup 
baik (66,1%).   

Mengacu dari hasil penelitian,dimana kesehatan pribadi siswa putra dan putri 
Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah baik, maka 
penulis dapat mengajukan beberapa saran antara lain : 1) Bagi para siswa hendaknya 
senantiasa mempertahankan kebiasaannya untuk berperilaku hidup sehat tersebut 
yang telah baik dan senantiasa meningkatkannya menjadi lebih baik lagi agar mereka 
dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kondisi tubuh maupun 
lingkungan yang tidak bersih. Selain itu dengan menjaga kesehatan pribadi yang baik 
tersebut mereka dapat terhindar dari terjadinya penyakit yang kronis karena timbulnya 
penyakit tersebut dapat diidentifikasi sedini mungkin, dan 2) Bagi sekolah hendaknya 
senantiasa membiasakan anak didiknya untuk berperilaku hidup sehat dengan 
mengefektifkan kembali fungsi UKS disekolah sebagai wadah pendidikan kesehatan 
bagi anak didik  
 


