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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam 

Menciptakan Lingkungan sehat di MI Ikhlasiyah Palembang melalui kegiatan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

1. Peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan yang 

sehat di MI Ikhlasiyah Palembang, bahwa peran UKS dalam 

menciptakan lingkungan sehat di madrasah semua pihak sangat berperan 

aktif dalam pembinaan kesehatan, dengan adanya peran aktif ini siswa 

dapat meningkatkan pengetahuan sikap, dan prilaku terhadap kebersihan 

dan kesehatan lingkungan yang ada di MI Ikhlasiyah. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah  di MI 

Ikhlasiyah Palembang, ialah kurangnya sarana dan prasarana yang di 

butuhkan oleh Petugas Usaha Kesehatan Sekolah, tetapi dengan kendala 

yang ada tidak menghambat petugas UKS dalam menciptakan 

lingkungan yang sehat dan meningkatkan prestasi anak. 

3. Upaya dalam mengatasi pelaksanaan peran Usaha Kesehatan Sekolah 

dalam menciptakan lingkungan yang sehat di MI Ikhlasiyah ialah 

dengan menjaga kebersihan, memberikan pembinaan kesehatan yang di 

lakukan petugas Usaha Kesehatan Sekolah secara rutin  satu bulan satu 
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4. kali kepada Dokter Kecil seperti melaksanakan pengukuran tinggi 

badan dan menimbang berat badan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelian mengenai peran Usaha Kesehatan Sekolah 

dalam mencoptakan lingkungan yang sehat  di MI Ikhalasiyah Palembang. 

Maka, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun dengan segala 

kerendahan hati penulis, penulis akan memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan 

demi kemajuan dan keberhasilan dalam menciotakan lingkungan yang sehat. 

Berikut ini saran yang sekiranya dapat dijadikan rekomendasi, 

Bagi Madrasah khususnya MI Ikhlasiyah Palembang perlu 

meningkatkan sarana dan prasarana terlihat dari kurangnya alat-alat usaha 

kesehatan sekolah dan di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan yang berkaitan dengan usaha kesehatan sekolah, 

bagi guru peran usaha kesehatan sekolah ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan profesionalisme guru dalam mengoptimalkan peran UKS untuk 

menciptakan lingkungan sehat di sekolah, serta bagi siswa diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa mengenai peran UKS, sehingga dapat 

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, Kegunaan penelitian 

bagi usaha kesehatan sekolah adalah sabagai bahan evaluasi bagi pembina usaha 

kesehatan sekolah dan dokter kecil yang menjalankan program usaha kesehatan 

sekolah ,serta dapat memberi manfaat dan masukan-masukan bagi pembina usaha 

kesehatan sekolah dan dokter kecil dalam memahamidasar usaha kesehatan 
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sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


