
47 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Desa 

Baha Kecamatan Mengwi Badung. TK Nara Budhi Suari terletak di Jalan 

Margapati No. 35 Banjar Kedua Baha, Mengwi, Badung, Bali. TK Nara Budhi 

Suari berstatus sebagai pendidikan swasta dengan akreditasi A sekaligus sebagai 

pendidikan usia dini pertama yang ada di Desa Baha sejak tahun 1997 dengan No. 

SK pendirian yaitu 2163/I.19.4/DS.1997. Luas tanah yaitu 312 m2, yang memiliki 

dua buah bangunan. Bangunan sebelah timur terdapat tiga ruangan dan satu kamar 

mandi. Sedangkan bangunan sebelah barat sebagai aula dan juga terdapat tempat 

bermain anak-anak seperti ayun-ayunan dan serotan. Menurut hasil wawancara 

peneliti kepada salah satu pengajar bahwa belum pernah diberikan pendidikan 

personal hygiene dengan media video animasi, hanya melalui ceramah saja dan 

itupun terhalang oleh pandemi sehingga kurang efektif. Selain itu, topik yang 

diberikan hanya pengenalan secara umum saja seperti mencuci tangan sehingga 

belum pernah diberikan pendidikan kesehatan repoduksi dan belum ada 

pemberian pendidikan kesehatan dari pihak luar seperti puskesmas dan dinas 

terkait.  

2. Karakteristik subjek penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak TK B Nara Budhi Suari 

yang memenuhi kriteria inklusi yang berjumlah 34 orang. Data karakteristik 

demografi subjek penelitian terdiri dari karakteristik anak dan orang tua 
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Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Umur, Jenis Kelamin dan Status Anak di TK B  

Nara Budhi Suari Mengwi Badung 

 Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

Umur 5 Tahun 

6 Tahun 

1 

33 

3 

97 

 Jumlah 34 100 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Perempuan 

17 

17 

50 

50 

 Jumlah 34 100 

Status Anak Anak Ke-1 

Anak Ke-2 

Anak Ke-3 

Anak Ke-4 

6 

16 

8 

4 

18 

47 

23 

12 

 Jumlah 34 100 

Tabel 3 merupakan karakteristik responden di TK B Nara Budhi Suari 

Mengwi Badung. Berdasarkan tabel di atas, umur responden sebagian besar 

berusia 6 tahun sebanyak 33 orang (97%). Responden terdiri dari laki-laki 

sebanyak 17 orang (50%) dan perempuan sebanyak 17 orang (50%) dan sebagian 

besar responden berstatus sebagai anak kedua sebanyak 16 orang (47%). 
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Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Orang Tua Responden  

Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan di TK B  

Nara Budhi Suari Mengwi Badung 

 Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

Pendidikan Ayah Dasar 

Menengah  

Tinggi 

6 

22 

6 

18 

64 

18 

 Jumlah 34 100 

Pendidikan Ibu Dasar 

Menengah 

Tinggi 

8 

21 

5 

23 

62 

15 

 Jumlah 34 100 

Pekerjaan Ayah Petani 

Buruh 

PNS 

Wiraswasta 

2 

7 

4 

21 

6 

20 

12 

62 

 Jumlah 34 100 

Pekerjaan Ibu Petani 

Buruh 

PNS 

Wiraswasta 

5 

4 

2 

23 

15 

12 

6 

67 

 Jumlah 34 100 

Tabel 4 merupakan karakteristik orang tua responden di TK B Nara Budhi 

Suari Mengwi Badung. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar jenjang 

pendidikan terakhir dari orang tua responden yang mendominasi yaitu menengah 

masing-masing pada ayah sebanyak 22 orang (64%) dan ibu responden sebanyak 

21 orang (62%). Pada pekerjaan orang tua responden sebagian besar bekerja 

dengan rincian wiraswasta sebanyak 21 orang (62%) pada ayah responden dan 23 

orang (67%) pada ibu responden. 
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3. Perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum diberikan video 

animasi 

Hasil observasi perilaku personal hygiene pada 34 anak prasekolah 

sebelum diberikan intervensi disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5 

Perilaku Personal Hygiene Anak Prasekolah Sebelum Diberikan  

Video Animasi di Taman Kanak-Kanak Nara  

Budhi Suari Mengwi Badung 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Median Min Max 

Pengetahuan 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

19 

11 

4 

 

56 

32 

12 

50 30 80 

Jumlah 34 100    

Sikap 

Negatif 

Positif 

 

28 

6 

 

82 

18 

70 40 90 

Jumlah 34 100    

Praktik 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

7 

20 

7 

 

20,5 

59 

20,5 

70 43 93 

Jumlah 34 100    

Berdasarkan penyajian data pada tabel 5, dapat diketahui bahwa perilaku 

personal hygiene anak prasekolah di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari 

sebelum diberikan intervensi terdiri dari pengetahuan personal hygiene anak 

prasekolah sebagian besar berada pada kategori kurang sebanyak 19 orang (56%) 

dengan nilai terendah 30, tertinggi 80 dan median 50. Pada sikap personal hygiene 

anak prasekolah sebagian besar memiliki sikap negatif sebanyak 28 orang (82%) 
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dengan nilai terendah 40, tertinggi 90 dan median 70. Kemudian pada praktik 

personal hygiene anak prasekolah sebagian besar berada pada kategori cukup 

sebanyak 20 orang (59%) dengan nilai terendah 43, tertinggi 93 dan median 70. 

4. Perilaku personal hygiene anak prasekolah sesudah diberikan video 

animasi 

Hasil observasi perilaku personal hygiene pada 34 anak prasekolah 

sesudah diberikan intervensi disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6 

Perilaku Personal Hygiene Anak Prasekolah Sebelum Diberikan  

Video Animasi di Taman Kanak-Kanak Nara  

Budhi Suari Mengwi Badung 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Median Min Max 

Pengetahuan 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

2 

5 

27 

 

6 

5 

79 

90 50 100 

Jumlah 34 100    

Sikap 

Negatif 

Positif 

 

3 

31 

 

9 

91 

90 50 100 

Jumlah 34 100    

Praktik 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

2 

2 

30 

 

6 

6 

88 

95 53 100 

Jumlah 34 100    

Berdasarkan penyajian data pada tabel 6, dapat diketahui bahwa perilaku 

personal hygiene anak prasekolah setelah diberikan intevensi terdiri dari 

pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sebagian besar berada pada 
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kategori baik sebanyak 27 orang (79%) dengan nilai terendah 30, tertinggi 100 

dan median 90. Pada sikap personal hygiene anak prasekolah sesudah pemberian 

intervensi sebagian besar anak memiliki sikap positif sebanyak 31 orang (91%) 

dengan nilai terendah 50, tertinggi 100 dan median 90. Kemudian pada praktik 

personal hygiene anak prasekolah sebagian besar berada pada kategori baik 

sebanyak 30 orang (88%) dengan nilai terendah 53, tertinggi 100 dan median 95. 

5. Perbedaan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dengan 

sesudah diberikan video animasi 

Sebelum melakukan ujji Wilxocon, terlebih dahulu ditentukan nilai 

maksimum dan minimum pada pengetahuan, sikap dan praktik personal hygiene 

anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan video animasi, sehingga dapat 

ditentukan nilai median pada masing-masing distribusi frekuensi pengetahuan, 

sikap dan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebagai pembanding. Data 

disajikan pada tabel 11, 12 dan 13. 

Tabel 7 

Perbedaan Pengetahuan Personal Hygiene Anak Prasekolah 

 Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi  

di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi  

Suari Mengwi Badung 

Video 

Animasi 

Nilai Pengetahuan  Nilai Z Nilai p 

Median Minimum Maksimum 

Sebelum 

Sesudah 

50 

90 

30 

50 

80 

100 

-5,120b 0,00 

Berdasarkan tabel 7, terjadi peningkatan nilai pengetahuan setelah 

diberikan intervensi. Nilai median sebelum intervensi lebih rendah yaitu 50 dan 

meningkat sesudah intervensi menjadi 90 dengan selisih nilai median 40. Nilai 

minimum sebelum intervensi yaitu 30 dan meningkat sesudah intervensi menjadi 
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50. Nilai maksimum sebelum intervensi yaitu 80 dan meningkat sesudah 

intervensi menjadi 100. 

Hasil uji analisis bivariat dengan Wilxocon Test didapatkan nilai Z sebesar 

-5,120 dengan nilai p value 0,000 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan pengetahuan personal hygiene anak prasekolah 

sebelum dengan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi. 

Tabel 8 

Perbedaan Sikap Personal Hygiene Anak Prasekolah  

Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi 

di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi  

Suari Mengwi Badung 

Video 

Animasi 

Nilai Sikap Nilai Z Nilai p 

Median Minimum Maksimum 

Sebelum 

Sesudah 

70 

90 

40 

50 

90 

100 

-5,130b 0,00 

Berdasarkan tabel 8, terjadi peningkatan nilai sikap setelah diberikan 

intervensi. Nilai median sebelum intervensi lebih rendah yaitu 70 dan meningkat 

sesudah intervensi menjadi 90 dengan selisih nilai median 20. Nilai minimum 

sebelum intervensi yaitu 40 dan meningkat sesudah intervensi menjadi 50. Nilai 

maksimum sebelum intervensi yaitu 90 dan meningkat sesudah intervensi menjadi 

100. 

Hasil uji analisis bivariat dengan Wilxocon Test didapatkan nilai Z sebesar 

-5,130 dengan nilai p value 0,000 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan sikap personal hygiene anak prasekolah sebelum 

dengan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi. 
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Tabel 9 

Perbedaan Praktik Personal Hygiene Anak Prasekolah  

Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi 

di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi  

Suari Mengwi Badung 

Video 

Animasi 

Nilai Praktik Nilai Z Nilai p 

Median Minimum Maksimum 

Sebelum 

Sesudah 

70 

95 

43 

53 

93 

100 

-5,094b 0,00 

Berdasarkan tabel 9, terjadi peningkatan nilai praktik setelah diberikan 

intervensi. Nilai median sebelum intervensi lebih rendah yaitu 70 dan meningkat 

sesudah intervensi menjadi 95 dengan selisih nilai median 25. Nilai minimum 

sebelum intervensi yaitu 43 dan meningkat sesudah intervensi menjadi 53. Nilai 

maksimum sebelum intervensi yaitu 93 dan meningkat sesudah intervensi menjadi 

100. 

Hasil uji analisis bivariat dengan Wilxocon Test didapatkan nilai Z sebesar 

-5,094 dengan nilai p value 0,000 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan praktik personal hygiene anak prasekolah sebelum 

dengan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi. 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah 

diberikan video animasi tentang personal hygiene 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan 

personal hygiene anak prasekolah sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

melalui video animasi sebagian besar berada pada kategori kurang sebanyak 19 

orang (56%). Sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi, 



55 
 

sebagian besar pengetahuan personal hygiene anak prasekolah berada pada 

kategori baik sebanyak 27 orang (79%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pada pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi. 

Pengetahuan yang kurang pada anak TK B Nara Budhi Suari dipengaruhi 

oleh kurangnya pemberian pendidikan kesehatan kepada responden. Hal ini 

didukung oleh pernyataan salah satu pengajar di TK Nara Budhi Suari yang 

mengatakan bahwa selama ini belum ada pemberian pendidikan kesehatan dari 

pihak luar baik itu dari puskesmas maupun dinas terkait. Pemberian pendidikan 

kesehatan kepada siswa terhambat dikarenakan mulai dari anak-anak terdaftar 

sebagai siswa, mereka melakukan pembelajaran secara daring sehingga 

pembelajaran kurang efektif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Isnayni dan 

Hermansyah (2020), menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang disediakan melalui online dan mengakibatkan 

pembelajaran menjadi kurang efektif sehingga berpengaruh pada rendahnya 

pengetahuan dan prestasi belajar siswa.  

Faktor lain yang dapat memengaruhi pengetahuan anak yaitu pendidikan 

terakhir orang tua. Hasil analisis pada karakteristik orang tua responden 

menunjukkan sebagian besar pendidikan terakhir orang tua anak TK B Nara 

Budhi Suari yaitu Menengah dengan rincian pada ayah responden sebanyak 25 

orang (73%) dan ibu responden sebanyak 27 orang (79%). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Kurniawati (2018), menyatakan bahwa pendidikan terakhir orang tua 

dapat memengaruhi motivasi belajar anak prasekolah. Hal ini diperkuat lagi oleh 

penelitian Siti (2017), menyatakan bahwa rata-rata orang tua yang memiliki 
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pendidikan terakhir perguruan tinggi bepengaruh besar terhadap motivasi dan 

kesiapan anak dalam belajar dibandingkan dengan orang tua yang memiliki 

pendidikan terakhir dasar dan menengah (Risma et al., 2018).  

Pendidikan kesehatan melalui video animasi merupakan alternatif yang 

dapat diberikan kepada anak prasekolah karena berdasarkan penelitian (Listiadesti 

et al., 2020), menyatakan bahwa karakteristik anak prasekolah suka berimajinasi 

sehingga dalam memberikan pendidikan kesehatan membutuhkan media yang 

tepat seperti video animasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hernawati (2019), 

menyatakan bahwa berimajinasi membuat anak bebas memikirkan sesuatu tanpa 

dibatasi oleh aturan yang tidak sesuai dengan keinginannya sehingga dapat 

mengembangkan kreativitasnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Listiadesti et 

al., 2020), menyatakan bahwa pemberian video animasi yang menarik dapat lebih 

mudah dimengerti oleh anak dan dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

dan dapat dilihat secara berulang-ulang.  

Berdasarkan penelitian Siregar (2017), menyatakan bahwa video animasi 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak dan dapat 

mengembangkan pengetahuan anak, karena dalam video animasi terdapat gambar-

gambar bergerak, musik dan warna yang beragam dengan pengemasan topik yang 

menarik. Peningkatan pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi juga didukung oleh 

penelitian Amaliah (2018), menyatakan bahwa perkembangan otak anak 

prasekolah yang pesat yaitu tepat saat berusia empat hingga enam tahun sehingga 

baik diberikan stimulasi. Maka dari itu, video animasi dapat menjadi stimulasi 

yang optimal dari luar sehingga otak dapat berkembang secara optimal. 
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2. Sikap personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan 

video animasi tentang personal hygiene 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa sikap personal 

hygiene anak prasekolah sebelum diberikan pendidikan kesehatan melalui video 

animasi sebagian besar memiliki sikap negatif sebanyak 28 orang (82%). Sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi sebagian besar anak 

prasekolah memiliki sikap positif sebanyak 31 orang (91%). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada sikap personal hygiene anak 

prasekolah sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi.  

Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. 

Sikap personal hygiene yang negatif pada anak prasekolah dapat dipengaruhi oleh 

pengetahuan personal hygiene anak. Berdasarkan analisis data pada pengetahuan 

anak TK B Nara Budhi Suari sebagian besar memiliki pengetahuan kurang 

sehingga hal tersebut berpengaruh pada sikap anak TK B Nara Budhi Suari. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Sari (2016), menyatakan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan dengan sikap. Hal ini selanjutnya diperkuat oleh penelitian Ginting 

(2018), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan dasar dari terbentuknya sikap 

dan keterampilan diri.  

Hal ini didukung oleh penelitian (Kurniawati et al., 2019), menyatakan 

bahwa video animasi sangat layak dan efektif dalam pembelajaran nilai karakter 

mandiri anak TK. Menumbuhkan nilai karakter yang positif terhadap personal 

hygiene anak dapat menjadi pembiasaan sehingga sikap positif anak prasekolah 

tentang personal hygiene mulai terbentuk.  
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3. Praktik personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan 

video animasi tentang personal hygiene 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa praktik personal 

hygiene anak prasekolah sebelum diberikan pendidikan kesehatan melalui video 

animasi sebagian besar berada pada kategori cukup sebanyak 20 orang (59%). 

Sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi sebagian besar 

praktik personal hygiene anak prasekolah berada pada kategori baik sebanyak 30 

orang (88%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada praktik 

personal hygiene anak prasekolah sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

melalui video animasi. 

Perilaku atau praktik adalah suatu respon atau reaksi seseorang terhadap 

suatu rangsangan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik anak yaitu 

status sosial. Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar status anak di 

keluarga yaitu sebagai anak kedua sebanyak 16 orang (47%) dan sebagian kecil 

berstatus sebagai anak keempat sebanyak 4 orang (12%). Berdasarkan hasil 

tersebut, mengakibatkan prioritas orang tua tidak bisa terfokus pada satu anak saja, 

karena ada saudara lainnya yang masih perlu perhatian orang tua. Selain itu, 

menyebabkan pemberian stimulasi pada setiap anak menjadi kurang masksimal. 

Hal ini didukung oleh penelitian (Nilma et al., 2017), menyatakan bahwa urutan 

kelahiran dan jumlah anak dalam keluarga memberi pengaruh terhadap 

pembentukan kepribadian, sikap dan perilaku anak.  

Peningkatan praktik personal hygiene anak prasekolah didukung oleh 

penelitian Jannah dan Dewi (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh video 

animasi terhadap keterampilan anak TK. Pemberian video animasi yang berulang-
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ulang dapat membuat perubahan pada keterampilan/praktik anak prasekolah. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Irawan (2021), menyatakan bahwa video animasi 

dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan sikap keterampilan anak usia 

dini. Pemberian video animasi yang berulang-ulang akan mendorong anak untuk 

meniru perilaku tokoh dan secara tidak langsung menjadi kebiasaan perilaku anak. 

4. Perbedaan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Wilxocon. Hasil analisis 

data perbedaan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan melalui video animasi menunjukkan terdapat 

perbedaan dengan nilai p = 0,000 (α < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa video 

animasi bermanfaat dalam meningkatkan perilaku personal hygiene anak 

prasekolah.  

Video animasi yang disajikan peneliti sangat menarik perhatian anak 

prasekolah. Tokoh yang digunakan dalam video merupakan salah satu tokoh 

kartun yang memang disukai anak-anak. Bahasa yang digunakan juga mudah 

dipahami dengan suara yang jelas, kualitas gambar yang ditampilkan pada video 

jernih. Selain itu topik yang disajikan sudah sesuai dengan materi dengan 

menampilkan setiap gerakkan cebok dan menggosok gigi yang jelas. Berdasarkan 

hasil penelitian terdapat peningkatan perilaku personal hygiene anak prasekolah 

sebelum dan sesudah diberikan video animasi. Pemberian pendidikan kesehatan 

melalui video animasi terbukti efektif meningkatkan perilaku personal hygiene 

anak prasekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2017), menyatakan 

bahwa anak prasekolah memiliki ketertarikan tehadap gambar-gambar bergerak, 
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musik dan warna yang beragam sehingga pemberian pendidikan melalui video 

animasi kepada anak TK sangat tepat untuk meningkatkan perilaku anak tentang 

personal hygiene.  

Pemberian pendidikan yang berulang-ulang dapat memengaruhi perilaku 

anak. Hal ini didukung oleh penelitian Dhida (2021) menyatakan bahwa kegiatan 

pembelajaran menggunakan video animasi mampu memengaruhi perilaku anak 

karena anak akan meniru tingkah laku dari tokoh yang berperan dalam video 

tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang bermakna pada perilaku 

personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan video animasi 

yang terbukti dengan adanya perbedaan nilai minimal, maksimal dan median pada 

pretest dan posttest. Kendati demikian, masih terdapat nilai minimal anak TK 

yang berada dalam kategori kurang sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

melalui video animasi. Permasalahan tersebut peneliti asumsikan dipengaruhi oleh 

pekerjaan orang tua. Berdasarkan karakteristik orang tua anak TK B Nara Budhi 

Suari, tidak ada orang tua responden yang tidak bekerja baik ayah ibu responden 

sehingga anak prasekolah diasuh oleh pengasuh lain selain orang tua dan 

berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak. Hal ini didukung oleh penelitian 

Widiasari dan Pujiati (2017), menyatakan bahwa terdapan perbedaan pada pola 

asuh ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Hal sejalan dengan 

penelitian (Yuliasri et al., 2015), menyatakan bahwa pada ibu yang bekerja, 

banyak anak yang memiliki perkembangan yang meragukan daripada pada ibu 

yang tidak bekerja sehingga terdapat perbedaan perkembangan anak pada ibu 

bekerja dengan ibu tidak bekerja. 
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Orang tua memiliki faktor yang sangat penting dalam perubahan perilaku 

anak. Dalam hal ini, perlu perhatian dari guru/pengajar untuk melibatkan orang 

tua dalam meningkatkan perilaku anak tentang personal hygiene. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngewa (2019), menyatakan bahwa orang 

tua sebagai pondasi awal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga 

keterlibatan orang tua sangat berperan penting. Hal ini diperkuat lagi oleh 

penelitian Setyowati (2020), menyatakan bahwa orang tua memiliki turut andil 

dalam membangun perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada anak usia dini. Orang 

tua memiliki tiga poin penting dalam keterlibatannya yaitu keikutsertaannya 

sebagai role model dan fasilitator bagi anak, aksesibilitas yang maksimal dan 

tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian hanya menggunakan kelompok perlakuan saja tanpa adanya 

kelompok kontrol sehingga menyebabkan peneliti tidak mampu membuktikan 

efektivitas dari video animasi dibandingkan dengan intervensi lain yang dapat 

dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. 

2. Penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan memerlukan 

intervensi pada pengetahuan, sikap dan juga perilaku anak prasekolah secara 

langsung. 
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