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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian  

Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk 

menentukan media yang cocok digunakan dalam membantu proses belajar agar tercapainya 

tujuan belajar atau tujuan pendidikan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan pengetahuan dan retensi ingatan edukasi kesehatan mengenai Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat antara buku interaktif dan flip chart pada siswa SD N 29 Dadok Tunggul 

Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 
 

Metode 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SD N 29 

Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dari bulan Oktober 2015 – 

April 2016 dengan sampel sebanyak 78 orang. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode proporsional random sampling. Analisis data secara univariat dan bivariat. 

Hasil  

Hasil penelitian dari 78 responden diketahui bahwa hasil uji statistik menunjukkan terjadinya 

peningkatan pengetahuan yang signifikan (p<0,05) dari nilai sebelum dan sesudah diberikan 

edukasi kesehatan dengan media buku interaktif dan flip chart. Sedangkan pada retensi 

ingatan pada 20 menit, 1 hari, 7 hari dan 14 hari setelah edukasi kesehatan menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan (p<0,05) retensi ingatan menggunakan buku interaktif dan 

flip chart. 

Kesimpulan  

Terdapat hubungan yang bermakna terhadap pengetahuan dan retensi ingatan pada siswa 

kelas IV dan V SD N 29 Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 

Untuk menciptakan proses belajar dan promosi kesehatan yang baik, dapat menggunakan 

media edukasi kesehatan seperti buku interaktif dan flip chart. 
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