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MOTTO

HidupMU Adalah PilihanMU,,,,,,,

Jangan Putus Asa Selama Anda Masih Hidup
Hidup Memang Penuh Resiko, Tak Ada Alasan Untuk Berdiam
Menghindarinya. Berbuatlah Selagi allah Masih MemberikanMU
Waktu Dan Kesempatan,  Dan Gunakanlah Waktu Dan HidupMU
Sebijak Mungkin

Kepala Yang Penuh Pengetahuan Tidak Akan Lebih Hebat
Dari Pada Hati Yang Penuh Iman

Karena Allah Akan Mengangkat Engkau Menjadi Kepala
Dan Bukan Menjadi Ekor,

Engkau Akan Naik Bukan Turun

Tanda Kecerdasan Sejati Bukanlah Pengetahuan Tapi Imajinasi,
Imajinasi Lebih Berharga Dari Pada Ilmu Pengetahuan. Logika
Akan Membawa Anda Dari A Ke B, Imajinasi Akan Membawa
Anda Kemana-mana.

Kupersembahkan Karya Tulis Ini Untuk Ayah dan Ibuku Tercinta,
Saudara – saudaraku, Keluargaku, Almaterku, Agamaku

Serta Bangasa dan Negaraku



ABSTRAK

Revi Kartika, P00320014090, dengan judul “Identifikasi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari”. Dibimbing
oleh H.Taamu, A.Kep.,S.Pd.,M.Kes dan Hj.Sitti Rachmi Misbah, S.Kp.,M.Kes (xii
hal + 65 halaman + 8 tabel + 10 lampiran). Penyakit menular di masyarakat melalui
lingkungan dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dimana
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bertujuan agar setiap individu di dalam
masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui tatanan rumah tangga,
institusi kesehatan, tempat kerja, institusi pendidikan. Rumusan Masalah:
Bagaimanakah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Murid SDN 21 Kendari Barat
Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Variabel bebas mencuci tangan dengan air yang
mengalir dan menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, jajan di
kantin sekolah yang sehat, dan mengikuti kegiatan olahraga di sekolah dan variabel
terikat adalah Murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari. Penelitian dilaksanakan
pada tanggal 16-17 juni 2017. Dengan metode penelitian deskriptif. Populasi
sebanyak 56 murid. Sampel sebanyak 56 murid dengan menggunakan teknik total
sampling. Hasil penelitian: perilaku mencuci tangan yang perilakunya baik yaitu 48
murid (85,71%) dan yang perilakunya kurang berjumlah 8 murid (14,29%).
Perilaku membuang sampah yang berperilaku baik yaitu 46 murid (82,14%) dan
yang berperilaku kurang yaitu 10 murid (17,86%). Perilaku jajan di kantin sekolah
yang sehat yang berperilaku baik yaitu 43 murid (76,79%), dan yang perilakunya
kurang berjumlah 13 murid (23,21%). Perilaku mengikuti kegiatan olahraga di
sekolah jumlah terbanyak yaitu berperilaku baik berjumlah 56 murid (100%).
PHBS yang berperilaku baik sebanyak 55 murid (98,21%) dan yang perilakunya
kurang sebanyak 1 murid (1,79%). Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan dan mempertahankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi
para murid dengan melengkapi berbagai fasilitas yang dapat menunjang perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kata kunci: PHBS, Mencuci Tangan, Membuang Sampah, Jajan, Olahraga.
Daftar Pustaka: 18 (2007-2013)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan kesehatan masyarakat akan memacu produktivitas

kinerja masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara,

meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh

masyarakat indonesia (Dinkes Prop Sultra, 2012).

Pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa indonesia adalah

tercapainya bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir dan  batin. Salah

satu ciri bangsa yang maju adalah mempunyai derajat kesehatan yang tinggi,

karena derajat kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap

kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan sumber daya yang sehat akan

lebih produktif dan meningkatkan daya saing bangsa (Depkes RI, 2009).

Timbulnya penyakit menular dimasyarakat melalui lingkungan dapat

dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dimana perilaku

Hidup  Bersih dan Sehat bertujuan agar setiap individu di dalam masyarakat

dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui tatanan, karena setiap orang

hidup dalam tatanannya yang saling mempengaruhi dan menimbulkan interaksi

yang dinamis antar berbagai pribadi dalam tatanannya sehinggga diharapkan

dapat memacu peningkatan perilaku positif antar anggota dalam tatanan

tersebut. Hal ini melalui pendekatan 5 tatanan dalam PHBS, yaitu: PHBS di



rumah tangga, di sekolah, di tempat umum, di tempat kerja, dan institusi

kesehatan (Depkes RI, 2012).

PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan murid, guru,

dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu memperaktikan

PHBS, atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara

mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta

berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat. Untuk

mengaktifkan kegiatan PHBS di sekolah salah satunya adalah melakukan usaha

kesehatan sekolah (UKS). Ruang lingkup dan tujuan usaha kesehatan sekolah

tidak lain mengarah pada praktik perilaku hidup besrsih dan sehat PHBS di

sekolah. PHBS sekolah harus memperkenalkan kepada murid anak (6-10

tahun) tentang pentingnya menjaga kebersihan, upaya untuk menjaga

kebersihan diri dan lingkungan sehingga dapat membentuk perilaku, perilaku

yang mendukung kesehatan sejak dini. Perilaku tersebut akan langgeng terkena

insiden penyakit infeksi tinggi pada anak usia sekolah. Penyakit infeksi dapat

dicegah salah satunya adalah melakukan upaya PHBS. Karakteristik anak usia

sekolah lebih aktif oleh karena itu mudah terpapar terhadap lingkungan,

sehingga lebih rentan terhadap penyakit akibat lingkungan contohnya infeksi

cacing di akibatkan tidak mencuci tangan. Karena terdiri dari sekumpulan

perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan

sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara

mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkat kesehatannya, serta

berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Munculnya penyakit yang

sering menyerang anak usia sekolah usia (6-10 tahun), umumnya berkaitan



dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah

merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS).

Anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga,

ditingkatkan,dan dilindungi kesehatannya. Jumlah anak sebesar 30% dari total

penduduk indonesia yakni, 73 juta orang anak. Masa sekolah dasar adalah

masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) dan berpotensi sebagai agen of change untuk mempromosikan PHBS,

baik dilingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sehingga tercipta

sumberdaya manusia yang berkualitas nantinya (Depkes RI, 2012).

Data PHBS di provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada keluarga yang

memiliki PHBS baik berjumlah 33,1% dan yang kurang 66,9 %, hal ini

menunjukkan bahwa PHBS belum baik. Di kota kendari ada sebanyak 62,3%

rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat kategori baik. Persentase

rumah tangga sehat masih rendah. Dari 24.300 rumah tangga yang tersebar di

243 desa/kelurahan PHBS dan dibina 57 puskesmas se-Provinsi Sulawesi

Tenggara hanya sekitar 49% yang termaksud rumah tangga sehat (Dinkes Prop

Sultra, 2009).

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 21 Kendari Barat merupakan salah satu

sekolah dasar yang berada di Kota Kendari. Murid SDN 21 Kendari Barat

berjumlah 137. Dimana kelas 1 berjumlah 17 orang, kelas 2 berjumlah 16

orang, kelas 3 berjumlah 32 orang, kelas 4 berjumlah 24 orang, kelas 5

berjumlah 27 orang, kelas 6 berjumlah 21 orang.



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada beberapa murid yang

kurang bisa memahami arti pentingnya kebersihan dan kesehatan. Kebersihan

serta kesehatan sebaiknya dibiasakan sejak dini sehingga anak akan terbiasa

dengan hal itu. Kebiasaan anak di sekolah yang kurang bisa memahami arti

kebersihan akan menimbulkan dampak negatif seperti membuang sampah tidak

pada tempatnya. Sampah yang berserakan akan menimbulkan lalat berdatangan

dan bisa membawa bibit penyakit. Anak sekolah dasar merupakan anak yang

masih dalam masa pertumbuhan dan mereka sangat aktif bergerak sehingga

saat mereka membeli jajan sewaktu istirahat selalu berlarian dan terkadang

membuang bungkus makanan asal membuang saja tidak pada tempatnya. Hal

inilah yang sudah melekat pada murid.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Maret

2017 diperoleh informasi dari 10 murid SDN 21 Kendari Barat bahwa

disekolah mereka setiap minggunya rutin diadakan senam pagi. Keadaan kantin

cukup tertata rapi,mereka juga mengatakan kadang-kadang lupa mencuci

tangan sebelum menyentuh makanan di kantin meskipun sudah disediakan

tempat cuci tangan, disekolah mereka dibiasakan untuk menjaga kebersihan

sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan,

namun masih terdapat sampah yang berserakan di dalam halaman sekolah.

Pada kelas III dan IV  persentase sakit pada bulan april sebesar 6

siswa, bulan mei 9 siswa, bulan juni 6 siswa, bulan juli 4 siswa, bulan agustus

5 siswa, bulan september 8 siswa, bulan oktober 7 siswa, bulan november 4

siswa, bulan desember 10 siswa, bulan januari 8 siswa, bulan februari 5 siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, dari keseluruhan jumlah



siswa yang tidak hadir disebabkan karena siswa mengalami berbagai penyakit

seperti ISPA, Tipes dan Diare.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti

tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Identifikasi Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota

Kendari Sulawesi Tenggara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada

Murid  di SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada murid

SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengidentifikasi perilaku tentang mencuci tangan dengan air yang

mengalir dan menggunakan sabun pada murid SDN 21 Kendari Barat.

b. Untuk mengidentifikasi perilaku tentang membuang sampah pada

tempatnya pada murid SDN 21 Kendari Barat.

c. Untuk mengidentifikasi perilaku tentang jajan di kantin sekolah yang

sehat pada murid SDN 21 Kendari Barat.

d. Untuk mengidentifikasi perilaku tentang mengikuti kegiatan olahraga di

sekolah pada murid SDN 21 Kendari Barat



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengelola Sekolah Dasar Negeri 21 Kendari Barat

Sebagai informasi tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) bagi murid sekolah dasar.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai masukan bagi institusi terkait tentang perkembangan ilmu

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau bahan

perbandingan untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya

4. Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengembangkan

keilmuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penelitian tentang masalah

seputar perilaku hidup bersih dan sehat.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar

(Notoatmojo, 2007). Robert Kwick (1974) menyatakan bahwa prilaku

adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan

bahkan dapat dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap adalah

hanya satu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu

objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda – tanda untuk

menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap hanyalah

sebagian dari perilaku manusia.

Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respon seseorang

terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem

pelayanan kesehatan, serta lingkungan. Perubahan – perubahan perilaku

kesehatan dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi yang

dihasilkan melalui panca indera.

Menurut machfoed (2005), pengertian perilaku kesehatan

mempunyai dua unsur pokok, yaitu :

a. Respon atau reaksi manusia, baik bersifat pasif (pengetahuan, persepsi,

dan sikap) maupun bersifat aktif ( tindakan yang nyata dan praktis)



b. Stimulus dan rangsangan, terdiri dari 4 unsur pokok yaitu sakit dan

penyakit, sistem pelayanan kesehatan dan lingkungan.

2. Bentuk – bentuk Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan menurut Notoatmodjo (2007) mencakup:

1. Perilaku seseorang tehadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana

manusia berespon, baik secara pasif ( mengetahui, bersikap, dan

mempersepsi penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan diluar

dirinya), maupun aktif (tindakan)  yang dilakukan sehubungan dengan

penyakit dan sakit tersebut. Perilaku terhadap sakit dan penyakit ini

dengan sendirinya sesuai dengan tingkat – tingkat pencegahannya

penyakit, yakni:

a) Perilaku sehubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan

kesehatan  (Health Promotion Behaviour). Misalnya makan makanan

yang bergizi, olahraga dan sebagainya.

b) Perilaku pencegahan penyakit (Health Prevention Behavior), adalah

respon untuk melakukan pencegahan penyakit, misalnya: tidur

memakai kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk malaria,

imunisasi, dan sebagainya. Termaksud juga perilaku untuk tidak

menularkan penyakit pada orang lain.

c) Perilaku sehubungan dengan pencarian pengobatan (Health seeking

Behaviour), yaitu perilaku untuk melakukan atau mencari

pengobatan, misalnya berusaha mengobati sendiri penyakitnya, atau

mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan modern, maupun ke

fasilitas kesehatan tradisional.



d) Perilaku sehubungan dengan pemulihan kesehatan (Health

rehabilitation behavior), yaitu perilaku yang berhubungan dengan

usaha – usaha pemulihan kesehatan setelah sembuh dari suatu

penyakit. Misalnya melakukan diet, mematuhi anjuran dokter dalam

rangka pemulihan kesehatannya.

2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan, adalah respon seseorang

terhadap sistem pelayanan kesehatan baik sistem pelayanan kesehatan

modern maupun tradisional.

3. Perilaku terhadap makanan (nutrition behaviour), yakni respon

seseorang terhadaap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan.

4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan (environmental health

behavior) adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai

determinan kesehatan manusia. Lingkup perilaku ini seluas lingkup

kesehatan lingkungan itu sendiri. Perilaku ini antara lain

mmencangkup:

a) Perilaku sehubungan dengan air bersih, termaksud didalamnya

komponen, manfaat dan penggunaan air bersih untuk kepentingan

kesehatan

b) Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, yang

menyangkut segi-segi hygiene pemeliharaan teknik, dan

penggunaannya.

c) Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat maupun

limbah cair. Termaksud didalamnya sistem pembuangan sampah dan

air limbah, serta dampak pembuaatan limbah yang tidak baik.



d) Perilku sehubungan dengan rumah yang sehat, yang meliputi

ventilasi, pencahayaan, lantai, dan sebagainya.

e) Perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang – sarang nyamuk

(vektor) dan sebagainya.

3. Perilaku dalam Bentuk Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu“ dan ini terjadi setelah

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan

umumnya datang dari pengalaman, juga dapat diperoleh dari informasi

yang disampaikanorang lain, didapat dari buku, atau media massa dan

elektronik. (Notoatmodjo, 2003)

Penginderaan terhadap obyek terjadi melalui panca indera

manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba

dengan sendiri. Pada waktu penginderaan sampai mengahasilkan

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi

terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui

mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentuknya tindakan seseorang (Ever Behavior). Pada dasarnya

pengetahuan terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan

seseorang dapat memahami sesuatu gejala dan memecahkan masalah yang

dihadapi.

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung ataupun

melalui pengalaman orang lain. Pengetahuan dapat ditingkatkan melalui

penyuluhan, baik secara individu maupun kelompok, untuk

meningkatkan pengetahuan kesehatan yang bertujuan untuk tercapainya



perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya

mewujudkan derajat kesehatan optimal.

Menurut Notoatmodjo, 2003), pengetahuan mempunyai 6 (enam)

tingkatan, yaitu:

1. Tahu (Know)

Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab

itu “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa

yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi,

mengatakan dan sebagainya.

2. Memahami (Comprehention)

Artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui dan dimana dapat

mengiterprestasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap

objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,

menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek

yang dipelajari.

3. Aplikasi (Application)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi

disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan buku, rumus,



metode, prinsip dalam konteks atau situasi lain. Misalnya adalah dapat

menggunakan rumus statistik dalam perhitungan – perhitungan hasil

penelitian dan dapat menggunakan prinsip – prinsip siklus pemecahan

masalah kesehatan dari kasus – kasus yang diberikan.

4. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau

suatu objek kedalam komponen – komponen tetapi masih di dalam

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja,

seperti: dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan,

mengelompokkan dan sebagainya.

5. Sintesi (Syntesis)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan

untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam

suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusunformulasi baru dari formulasi yang ada.

Misalnya: dapat menyusun, merencanakan, meringkaskan,

menyusuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-

rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.



4. Perilaku dalam Bentuk Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih

tertutup terhadap suatu stimulis atau objek. Sikap tidak dapat langsung

dilihat, tetpai hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yng

tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian

reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari adalah

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial

(Notoatmodjo, 1993).

Secara umum sikap dapat dirumuskan sebagai  kecenderungan

untuk merespon (secara positif atau negatif) terhadap orang, objek atau

situasi tertentu. Sikap mengandung suatau penelitian emosional/efektif

(senang, benci, sedih dan sebagainya). Sikap ini tidaklah sama dengan

perilaku, dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap seseorang,

sebab seringkali terjadi bahwa seseorang dapat berubah dengan

memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya. Sikap

seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan informasi tentang

objek tersebut melalui persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya.

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari

seseorang terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat

langsung dilihat, tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang

tertutup.

Allport (1954) dalam soekidjo (1993), menjelaskan bahwa sikap

itu mempnyai 3 (tiga) komponen pokok, yaitu:

a. Kepercayaan (keyakinan), ide terhadap suatu objek.



b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave).

Sikap ini terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni (Soekidjo

Notoatmodjo, 1996):

1. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan

stimulus yang diberikan (objek). Misalnya: misalkan sikap orang

terhadap lingkungan dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu

terhadap ceramah-ceramah tentang lingkungan.

2. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu

usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang

diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu

menerima ide tersebut.

3. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan

orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat

tiga. Misalnya: seorang ibu mengajak ibu yang lain (tetangga,

saudaranya, dsb) untuk menimbang anaknya ke posyandu atau

mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah

mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.



4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan

segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Misalnya:

seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapatkan

tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri.

Ciri-ciri sikap adalah:

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan objeknya. Sifat ini

membedakannya dengan sifat motif-motif biogenesis seperti lapar,

haus, kebutuhan akan istirahat.

2. Sikap dapat berubah-ubah kerena itu sikap dapat dipelajari dan sikap

dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan

syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.

3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetepi senantiasa mempunyai hubungan

tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk,

dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki orang (Heri Purwanto, 1998)



Fungsi sikap dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yakni :

1. Communicable artinya sesuatu yang mudah menjalar, sehingga mudah

pula menjadi milik bersama.

2. Sebagai alat pengukur tingkah laku. Kita tahu bahwa tingkah laku anak

kecil atau binatang pada Sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Sikap

adalah sesuatu yang bersifat umumnya merupakan aksi-aksi yang

spontan terhadap sekitarnya. Antara perangsang dan reaksi tidak ada

pertimbangan, tetapi pada orang dewasa dan yang sudah lanjut usianya,

perangsang itu pada umumnya tidak diberi reaksi secara spontan akan

tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai perangsang-

perangsang itu. Jadi, antara perangsang dan reaksi terhadap sesuatu

yang disisipkannya yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-

pertimbangan atau penilaian-penilaian terhadap perangsang itu

sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri tetapi merupakan sesuatu

yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang,

peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam bendera, keinginan-

keinginan pada orang itu dan sebagainya.

3. Sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu

dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-

pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara

aktif artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar tidak

semuanya dilayani oleh manusia tetapi manusia memilih mana-mana

yang perlu dan mana-mana yang tidak perlu dilayani. Jadi semua

pengalaman ini diberi penilaian lalu dipilih.



4. Sebagai penyataan kepribadian. Sikap sering mencerminkan pribadi

seseorang. Ini sebabnya karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi

yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada

objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang

tersebut. Jadi, sikap sebagai pernyataan pribadi. Apabila kita akan

mengubah sikap seseorang, maka kita harus mengetahui keadaan

sesungguhnya dari sikap orang tersebut dan dengan mengetahui

keadaan sikap itu kita akan mengetahui pula mungkin tidaknya sikap

tersebut diubah dan bagaimana cara mengubah sikap-sikap tersebut

(Purwanto, 1999).

5. Perilaku dalam Bentuk Tindakan

Suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan

untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perubahan nyata diperlukan faktor

pendukung/suatu kondisi yang memungkinkan (Notoatmojo, 1993).

Tindakan terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu :

1. Persepsi (Perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan

yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama.

2. Respon Terpimpin (Guided Response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai

dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua.



3. Mekanisme (Mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara

otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah

mencapai praktek tingkat tiga.

4. Adopsi (Adoptioan)

Adaptasi adalah praktek atau tindakan yang sesudah berkembang

dengan baik, artinya tindakan itu sudah di modifikasikan tanpa

mengurangi kebenaran tingkat tersebut.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut L.W.Green, faktor penyebab masalah kesehatan adalah

faktor perilaku dan faktor non perilaku. Faktor perilaku khususnya

perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Faktor-faktor Predisposisi (Predisposing Factors)

Adalah faktor yang terwujud dalam kepercayaan, kayakinan, niali-

nilai dan juga variasi demografi, seperti : status ekonomi, umur, jenis

kelamin dan susunan keluarga. Faktor ini lebih bersifat dari dalam diri

individu tersebut.

2. Faktor-faktor Pemungkin (Enambling Factors)

Adalah faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik,

termasuk di dalamnya adalah berbagai macam sarana dan prasarana,

misal : dana, transportasi, fasilitas, kebijakan pemerintah dan lain

sebagainya.



3. Faktor-faktor Pendukung (Reinforcing Factors)

Adalah faktor-faktor ini meliputi : faktor sikap dan perilaku tokoh

masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk

petugas kesehatan, undang-undang peraturan-peraturan baik dari pusat

maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.

B. Tinjauan Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1. Pengertian PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku

yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang

menjadikan seseorang, kelompok, keluarga, atau masyarakat mampu

menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif

dalam mewujudkan kesehatan masyarakat (Wibowo, 2014)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah wujud

keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu memperaktikkan

PHBS. Perilaku sehat merupakan pengetahuan sikap dan tindakan proaktif

untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit melindungi

diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan

masyarakat ( Sri Dewanti, 2010)

PHBS berperan pada sisi kehidupan masyarakat, seperti PHBS di

rumah tangga, ditempat kerja, di sekolah, ditempat umum, di pelayanan

kesehatan/selama kegiatan haji.



2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di institusi  pendidikan

a. Pengertian PHBS di institusi pendidikan

Perilaku Hidup Bersih di institusi pendidikan pada hakekatnya

adalah sekumpulan perilaku yang diperaktikkan oleh peserta didik,

guru, dan masyarakat dilingkungan sekolah atas dasar kesadaran

sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah

penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam

mewujudkan lingkungan sehat (Suhardjo, 2009)

b. Tujuan PHBS di institusi pendidikan

Tujuan PHBS untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat di

tatanan pendidikan adalah meningkat pengetahuan sikap dan perilaku

dan serta kemandirian keluaraga dalam institusi pendidikan dan

mengatasi masalah kesehatan.

Secara umum manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yakni:

1. Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga siswa, guru dan

masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan

dan ancaman penyakit.

2. Meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak

pada prestasi belajar siswa.

3. Citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat

sehingga mampu menarik minat orang tua.

4. Meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan

5. Menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain (suhardjo, 2009)



3. Sasaran PHBS di tatanan institusi pendidikan

Sasaran PHBS di institusi pendidikan adalah seluruh warga

pendidikan yang terbagi dalam:

a. Sasaran primer

Adalah sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan di rubah

perilakunya atau murid dan guru yang bermasalah (individu/kelompok

dalam institusi pendidikan yang bermasalah).

b. Sasaran sekunder

Adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu dalam institusi

pendidikan yang bermasalah misalnya, kepala sekolah, guru, orang tua

murid, kader kesehatan sekolah, tokoh masyarakat, petugas kesehatan

dan lintas sektor terkait.

c. Sasaran tersier

Adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam

menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk

tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi pendidikan misalnya, kepala

desa, lurah, camat, kepala puskesmas, diknas, guru, tokoh masyarakat,

dan orang tua murid (Depkes RI, 2008)

4. Indikator PHBS Sekolah

(Menurut Tasref Tarmizi, 2012), Indikator PHBS adalah suatu

petunjuk yang membatasi fokus perhatian suatu penelitian dalam kegiatan

penilaian suatu program penelitian tersebut. Indikator PHBS ditatanan

institusi pendidikan yaitu :



a. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan

sabun

Anak sering bermain dengan tanah atau batu dan bermain di

tempat-tempat yang kurang bersih seperti selokan. Ada cara lain yang

cukup “ampuh” yang dapat menghindarkan anak dari kuman-kuman

penyakit yaitu dengan kebiasaan mencuci tangan.

Kebiasaan mencuci tangan masyarakat Indonesia masih belum

baik. Terlihat dari kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan

semangkuk air atau kobokan untuk membasuh tangan sebelum makan.

Padahal kebiasan sehat mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan

sabun dapat menyelamatkan nyawa dengan mencegah penyakit

(Hasyim, 2009).

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi

dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan

sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai

kuman. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu

upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali

menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen

berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung

maupun tidak langsung. Tangan yang bersentuhan langsung dengan

kotoran manusia dan binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus,

dan makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan

sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain

yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan.



Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara paling

efektif untuk mencegah penyakit diare dan ISPA, yang keduanya

menjadi penyebab utama kematian anak-anak. Setiap tahun, sebanyak

3,5 juta anak-anak diseluruh dunia meninggal sebalum mencapai umur

lima tahun karena penyakit diare dan ISPA. Mencuci tangan dengan

sabun juga dapat mencegah infeksi kulit, cacing yang tinggal di dalam

usus, SARS, dan flu burung.

Alasan seseorang harus mencuci tangan dengan air bersih dan

sabun adalah:

1. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri

penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan.

2. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang

bisa menimbulkan penyakit (Depkes RI, 2008).

3. Mencuci tangan dengan air yang mengalir hanya dapat

menghilangkan kuman 25% dari tangan, sedangkan mencuci tangan

dengan air bersih yang mengalir dan sabun akan dapat

membersihkan kotoran dan membunuh kuman hingga 80% dari

tangan (Hasyim, 2009)

Saat harus mencuci tangan yaitu:

1. Setiap kali tangan kotor (setelah memegang uang, memegang

binatang)

2. Setelah buang air besar

3. Sebelum makan dan sebelum memegang makanan



Manfaat mencuci tangan diantaranya:

1. Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan

2. Mencegah penularan penyakit seperti diare, disentri, kolera, thypus,

kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA),

flu burung atau SARS.

3. Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman.

Cara mencuci tangan yang baik dan benar

1. Basahi tangan dengan air bersih dan mengalir, ambil sabun

secukupnya kemudian gosokkan kedua telapak tangan, gosokkan

sampai ke ujung jari.

2. Telapak tangan kanan menggosok punggung tangan kiri (atau

sebaliknya) dengan jari-jari saling mengunci (berselang-seling)

antara tangan kanan dan kiri). Gosok sela-sela jari tersebut. Lakukan

sebaliknya.

3. Letakkan punggung jari satu dengan punggung jari lainnya dan

saling mengnci serta saling menggosok satu sama lain.

4. Usapkan jari tangan kanan dengan telapak kiri dengan gerakan

berputar. Lakukan hal yang sama dengan ibu jari tanggan kiri.

5. Menggosok ujung-ujung  jari tangan kanan pada telapak tangan kiri

dengan cara melingkar dansebaliknya.

6. Bilas dengan air bersih dan mengalir kemudian keringkan dengan lap

bersih. (Depkes RI, 2008)



b. Membuang sampah pada tempatnya

Membuang sampah pada tempatnya merupakan cara sederhana

yang besar manfaatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan namun

sangat susah untuk diterapkan. Hasil peneltiian ini sesuai dengan

pernyataan oleh Andang Binawan yang menyebutkan bahwa kebiasaan

membuang sampah sembarangan dilakukan hampir di semua kalangan

masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan mereka yang

berpendidikan tinggi pun melakukannya (Kartiadi, 2009).

Alasan harus membuang sampah ditempatnya adalah karena

sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber

hasil aktivitas manusia maupun alam. Selain kotor, menganggu

keindahan lingkungan, sampah juga mengundang kuman penyakit. Oleh

karena itu sampah harus dibuang di tempat sampah.

Pembungan sampah yang tidak memenuhi persyaratan

(sembarangan) dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

Seperti: pencemaran, penyebab penyakit, penyumbatan saluran air dan

banjir. Oleh karena itu, mari membuang sampah pada tempatnya.

Kebersihan, kenyamanan dan keindahan milik bersama, yang

sepantasnya harus dijaga.

Secara garis besar, Depkes RI (2009) membedakan sampah

menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Sampah anorganik atau kering, yang tidak dapat mengalami

pembusukan secara alamiah, contoh: logam, besi, kaleng, plastik,

karet, atau botol.



b. Sampah organik atau basah, yang dapat mengalami pembusukan

secara alami, contoh: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran,

rempah-rempah, atau sisa buah.

c. Sampah berbahaya, contoh: baterai, botol racun nyamuk, atau jarum

suntik bekas.

Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah:

1. Sampah menjadi tempat berkembang biak dan sarang serangga dan

tikus

2. Sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan

udara.

3. Sampah menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang

membahayakan kesehatan

4. Sampah dapat menimbulkan kecelakaan dan kebakaran

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara memusnahkan

atau memanfaatkannya. Beberapa cara pemusnahan sampah yang

dapat dilakukan secara sederhana sebagai berikut:

a. Penumpukan

Dengan metode ini sebenarnya sampah tidak dimusnahkan secara

langsung, namun dibiarkan membusuk menjadi bahan organik.

Metode penumpukan bersifat murah, sederhana, tetapi

menimbulkan risiko karena berjangkitnya penyakit menular,

menyebabkan pencemaran udara, terutama bau, sumber penyakit

dan mencemari sumber-sumber air.



b. Pengkomposan

Cara pengkomposan merupakan cara sederhana dan dapat

menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomi.

1. Pembakaran

Metode ini dapat dilakukan hanya untuk sampah yang dapat

dibakar habis. Harus diusahakan jauh dari pemukiman untuk

menghindari pencemaran asap, bau, dan kebakaran.

2. Sanitari landfill

Metode ini hampir sama dengan pemupukan, tetapi cekungan

yang telah penuh terisi sampah ditutupi tanah, namun cara ini

memerlukan areal khusus yang sangat luas.

c. Jajan dikantin sekolah yang sehat

Pangan jajanan kerap menjadi makanan yang lebih disukai

daripada makanan yang disediakan dirumah, terlebih bagi anak sekolah.

Pangan yang mereka konsumsi umumnya miskin akan buah dan sayur.

Cemilan yang mengandung penyedap rasa dan tinggi garam, minuman

bersoda atau berkarbonat serta makanan cepat saji (fast food) yang

tinggi kandungan lemak, protein, serta rendah serat menjadi menu

utama yang disajikan di kantin sekolah.

Makanan jajanan haruslah sehat, aman dan bergizi yaitu

mengandung zat-zat yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup

sehat dan produktif. Makanan tersebut tentunya harus bersih, tidak

kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba

berbahaya bagi kesehatan. Idealnya makanan jajanan tersebut berasal



dari pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Pangan yang beragam

dan bergizi seimbang disarankan dikonsumsi karena tidak ada satu

jenispun makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap.

Apabila terjadi kekurangan disalah satu zat gizi tertentu pada satu jenis

makanan maka akan dilengkapi dari makanan yang lain. Pangan yang

beragam dan bergizi seimbang dalam hidangan sehari-hari minimal

harus terdiri dari satu jenis makanan sumber zat tenaga, satu jenis

sumber zat pembangun dan satu jenis sumber zat pengatur sehingga

terdiri dari tiga kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan

buah).

Menurut Depkes RI (2008) alasan tidak boleh jajan di

sembarang tempat, harus di kantin sekolah karena:

1) Makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi, terjamin

kebersihannya, terbebas dari zat-zat berbahaya dan terlindung dari

serangga dan tikus.

2) Makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan

murid, sehingga murid menjadi lebih berprestasi di sekolah.

3) Tersedianya air bersih yang mengalir dan sabun untuk mencuci

tangan dan peralatan makan.

4) Tersedianya tempat sampah yang tertutup dan saluran pembuangan

air kotor.

5) Adanya pengawasan secara teratur oleh guru, murid dan komite

sekolah.



d. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah

Sekolah adalah tempat anak-anak menghabiskan sebagian

besar waktunya dalam seluruh kehidupan mereka. Sekolah

menyediakan tempat-tempat yang dapat digunakan oleh anak-anak

untuk bereksplorasi, bermain, dan beraktifitas fisik, dengan

menyediakan lingkungan yang menantang anak untuk bergerak.

Lingkungan gerak adalah lingkungan sekolah yang dipasangi alat-alat

tertentu yang dapat merangsang anak untuk mencoba dan aktif

melakukannya kapan saja mereka ingin.

Sport day atau festifal olahraga adalah event periodik yang

dilaksanakan sekolah untuk berolahraga bersama-sama di sekolah.

Didalamnya bisa dilaksanakan lomba atau pertandingan antar

kelas/angkatan, tetapi tidak terikat pada lomba atau pertandingan

olahraga formal. Yang diperlombakan bisa berupa kemampuan gerak

dasar seperti lempar, lompat, serta lari, yang alatnya dapat dibuat

sendiri dari barang-barang bekas. Semua anak diharapkan bisa terlibat,

dan prestasi atau catatan hasilnya dapat diperlihatkan dalam bentuk

pengumuman sederhana. Bagi juara-juara, sediakan bentuk-bentuk

penghargaan sederhana dan murah, tetapi dapat membangkitkan

semangat murid, misalnya piagam, pita-pita yang dibentuk indah dalam

warna-warna yang berbeda, dll.

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan

terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan

meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup).



Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan

terstruktur, yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan

ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani.

Kebugaran jasmani sangat penting dalam menunjang aktivitas

kehidupan sehari-hari, akan tetapi nilai kebugaran jasmani tiap-tiap

orang berbeda-beda sesuai dengan tugas atau profesi masing-masing.

Kebugaran jasmani terdiri dari komponen-komponen yang

dikelompokkan menjadi kelompok yang berhubungan dengan

kesehatan (Health Related Physical Fitness) dan kelompok yang

berhubungan dengan ketrampilan (Skill Related Physical Fitness).

Alasan mengikuti kegiatan olahraga di sekolah adalah untuk

memelihara kesehatan fisik dan mental agar tetap sehat dan tidak

mudah sakit. Selain itu juga untuk pertumbuhan dan perkembangan

fisik. Manfaat olahraga antara lain:

1) Terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker,

tekanan darah tinggi, kencing manis

2) Berat badan terkendali

3) Otot lebih lentur dan tulang lebih kuat

4) Bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional

5) Lebih percaya diri

6) Lebih bertenaga dan bugar

7) Keadaan kesehatan menjadi lebih baik (Gunarsa, S: 2007)

e. Memberantas jentik nyamuk di sekolah

f.  Tidak merokok di sekolah



g.  Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan

h.  Menggunakan jamban yang bersih dan sehat

3. Sarana yang berhubungan dengan PHBS

a. Penggunaan jamban

Didalam buku Notoatmodjo S, 2005 disebutkan bahwa suatu

jamban harus mempunyai syarat kesehatan antara lain sebagai berikut :

1) Kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah. Kotoran

manusia tidak boleh di buang di atas tanah atau semak

2) Kotoran manusia tidak mencemari air permukaan maupun air tanah

3) Kotoran manusia tidak boleh dibuang langsung ke sungai, danau,

dan laut. Jarak jamban > 10 meter dari sumur bila membuat lubang

jangan sampai mencapai sumber air.

4) Kotoran manusia tidak boleh dijamah oleh lalat. Kotoran manusia

yang dibuang harus tertutup rapat, artinya agar lalat tidak bisa

menghinggapinya. Oleh karena itu jamban yang sehat dapat dibuat

dengan leher angsa atau dilengkapi dengan tutup.

5) Jamban tidak menimbulkan sarang nyamuk didalam bak air jamban

(bila ada) jangan sampai terdapat jentik nyamuk.

6) Jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

Pemeliharaan jamban dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Lantai hendaknya selalu bersih dan kering, disekeliling jamban tidak

ada genangan air.

2) Tidak ada sampah berserakan



3) Rumah jamban keadaan baik dan lantai selalu bersih tidak ada

kotoran yang terlihat

4) Lalat, kecoak dan jentik nyamuk tidak ada dan tersedia alat

pembersih.

5) Bila ada bagian yang rusak segera diperbaiki

b. Penyediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-

hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dalam hal ini air

memiliki kualitas yang sesuai dengan syarat pada peraturan Menteri

Kesehatan RI, Nomor.416/Menkes/Per/IX/90 yakni:

Di indonesia telah ditetapkan standar kualitas air minum

menurut Permenkes RI, No.416/Menkes/Per/IX/90 yakni:

1) Syarat fisik

Air yang baik adlah air yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak

berbau, jernih dengan suhu sehingga menimbulkan rasa nyaman.

2) Syarat Kimia

Air yang tidak mengandung zat-zat yang bberbahaya untuk

kesehatan seperti zat-zat beracun, dan tidak mengandungmineral

serta zat-zat organik lebih tinggi dari jumlah yang telah ditentukan.

3) Syarat Bakteriologi

Air tidak boleh mengandung suatu bibit penyakit. Penyakit-penyakit

yang sering menular dengan perantara air adalah penyakit yang

tergolong “water related insect vektors” yang ditularkan melalui



vektor yang hidupnya tergantung pada air, misalnya malaria, demam

berdarah, filariasis, yellow fever dan sebagainya.

c. Kebersihan Perorangan

Beberapa pokok-pokok Hygiene perorangan adalah sebagai berikut:

1) Kebersihan Umum

a) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun

b) Membiasakan mandi setiap setelah melakukan kegiatan yang

berat terutama kotor dan berkeringat.

c) Berpakaian yang bersih, pakaian yang bersih bukan berarti bau.

Pakaian perlu selalu selalu dicuci setiap habis digunakan.

2) Kebersihan lingkungan

Kebiasaan bersih dilingkungan rumah maka mempengaruhi

kebersihan tubuh. Seperti ruangan rumah, perkerangan, saluran

pembuangan dan sebagainya.

3) Beberapa sumber penularan bibit penyakit dapat terjadi karena:

a) Sumber utama dari manusia misalnya: hidung, mulut, telinga, isi

perut (tinja) dan kulit.

b) Sumber lain misalnya: luka terbuka atau korang, bisul, rambut,

penularan pada makan dapat terjadi melalui: tangan, batuk,

bersin, atau meludah, berbicara, sisir rambut.

4) Cara praktis hygiene perorangan

a) Tangan harus selalu dijaga kebersihan dengan mencuci tangan

yang dilakukan pada waktu:

1) Setelah keluar dari kamar kecil (WC)



2) Setelah membuang kotoran hidung

3) Setelah mengangkut/membuang sampah

4) Setelah mengerjakan pekerjaan lainnya

b) Kuku : harus dipotong pendek, tidak menggunakan kosmetik dan

kuku harus dijaga kebersihannya setiap saat.

c) Kulit

1) Harus dijaga kesehatannya jangan sampai luka, penyakit kulit

dan gangguan lainnya.

2) Jika terjadi luka, harus ditutup dengan plester tahan air.

d) Cara mencuci tangan yang baik

1) Menggunakan air bersih yang mengalir,

2) Menggunakan sabun, dapat menggunakan sabun desinfektin

yang baik.

3) Mencuci tangan 30 dtk- 1 menit

4) Dikeringkan setelah dicuci, alat pengering listrik atau lap yang

sekali pakai

e) Cara memegang makanan

1) Menggunakan sarung tangan plastik tipis, yang digunakan

untuk menangani khusus makan matang. Selalu diganti

sebelum robek.

2) Memegang makan tidak boleh langsung dengan tangan

telanjang tetapi menggunakan alat bantu seperti penjepit

makanan, sendok atau garpu, dan alat lain yang sejenisnya.



f) Kebiasaan hidup lainnya, seperti:

1) Jauhkan kebiasaan hidup yang kurang baik seperti menggaruk-

garuk lubang hidung atau telinga

2) Perilaku yang perlu dihindari yaitu mencicipi makanan dengan

jari, meludah disembarang tempat dan batu, bersin, berbicara

diatas makanan.

g) Pakaian rumah harus diganti unntuk kerja yang selalu dalam

keadaan bersih, maksudnya untuk menghilangkan makanan yang

menempel, menghilangkan bau badan, memberikan kesan bersih

dan rapih, menggunakan penutup kepala, celemek dan sepatu

yang baik.

h) Kesadaran diri atas kesehatannya

1) Segera memeriksakan diri kedokter bila merasa sakit

2) Segera menutup luka dengan penutup luka tidak tembus air

(Depkes RI, 2005).

i) Pengelolaan sampah

1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-

masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan

sampah. Oleh karenanya, harus membangun dan mengadakan

tempat khusus untuk mengmpulkan sampah. Kemudian dari

masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus

diangkut ketempat penampungan sementara dan selanjutnya

ketempat penampungan akhir.



2) Pemusnahan dan pengolahan sampah

a) Ditanam (landfill), yaitu pemusnahan dengan membuat

lubang di tanah dan kemudian sampah dimasukkan dan

ditimbun dengan tanah.

b) Dibakar (incineration), yaitu pemusnahan sampah dengan

membakar didalam tungku pembakaran.

c) Dijadikan pupuk (composing), yaitu pengolahan sampah

menjadi pupuk (kompos). Khususnya untuk sampah organik

daun-daun, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat

membusuk (Depkes RI, 2005).

C. Tinjauan Tentang Murid Sekolah Dasar

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa

atau belum mengalami masa pubertas. Menurut psikologi, anak adalah

periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima

atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah,

kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

Upaya program pembangunan kesehatan yang merupakan target

sasaran pada kelompok anak meliputi: bayi, batita, balita, anak prasekolah,

anak sekolah SD atau setingkat (kemenkes, 20013). Adapun kelompok

anak sebagai berikut:

a. Bayi adalah sekolompok penduduk yang berusia <1 tahun (0 tahun)

atau penduduk yang belum merayakan ulantahunnya yang pertama (0-

11 bulan).



b. Bawah tiga tahun (Batita) adalah sekolompok penduduk berusia <3

tahun (0-2 tahun) atau penduduk yang belum merayakan ulantahunnya

yang ketiga (0-3 bulan)

2. Pengertian Anak Sekolah Dasar (SD)

anak sekolah dasar merupakan individu yang sedang berkembang,

barang kali tidak perlu lagi diragukan keberaniannya. Setiap anak sekolah

dasar sedang berada dalam perubahan fisik maupun mental mengarah yang

lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi lingkungan sosial

maupun non sosial meningkat. Anak kelas tiga, memiliki kemampuan

tenggang rasa dan kerja sama yang lebih tinggi, bahkan ada di antara

mereka yang menampakan tingkah laku mendekati tingkah laku anak

remaja (Hutagalung,M:2009).

Seperti dikatakan Darmodjo (1992) yang dikutip Hutagalung, M

(2009), anak usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami

perrtumbuhan baik pertumbuhan intelektual, emosional maupun

pertumbuhan fisik, di mana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-

masing aspek tersebut tidak sama, sehingga terjadi berbagai variasi tingkat

pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. Ini suatu faktor yang

menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak sekolah dasar

walaupun mereka dalam usia yang sama. Mereka mengembangkan rasa

percaya dirinyaterhadapkemampuan dan pencapaian yang baik dan

relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan antara

perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih,

namun perasaan akan kegagalan atau ketidak cakapan dapat memaksa



mereka berperasaan negatif terhadap dirinya sendiri, sehingga

menghambat mereka dalam belajar.

Piaget (1992), yang dikutip Hutagalung M (2009),

mengidentifikasikan tahapan perkembangan intelektual yang dilalui anak

yaitu : tahap sensorik motor usia 0-2 tahun, tahap operasional usia 2-6

tahun, tahap operasional kongkrit usia 7-11 atau 12 tahun, tahap

operasional formal usia 11 atau 12 tahun ke atas.Pada usia ini mereka

masuk sekolah umum, proses belajar mereka tidak hanya terjadi di

lingkungan sekolah, karena mereka sudah diperkenalkan dalam kehidupan

yang nyata di dalam lingkungan masyarakat.

Nasution (1992) mengatakan bahwa masa kelas tinggi sekolah

dasar mempunyai beberapa sifat khas sebagai berikut :

1. adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkrit

2. amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar

3. menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata

pelajaran khusus

4. pada umumnya anak menghadap tugas-tugasnya dengan bebas dan

berusaha menyelesaikan sendiri

5. pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang

tepat mengenai prestasi sekolah

6. anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya

untuk bermain bersama-sama (Hutagalung, M, 2009).



3. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar

Karakteristik anak usia sekolah dasar (SD) adalah sebagai berikut:

a.  Perkembangan Fisik atau Jasmani

1. Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain,

sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam

kondisi ekonomi yang relatif sama pula.

2. Nutrisi dan kesehatan mental mempengaruhi perkembangan fisik

anak anak menjadi lambat,kurang berdaya dan tidak aktif.Sebaliknya

anak yang memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang

menunjang, perlakuan orang tua serta kebiasaan hidup yang baik

akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.

3. Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik

anak. Anak yang kurang berolahraga atau tidak aktif sering kali

menderita kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat

mengganggu gerak dan kesehatan anak.

b.  Perkembangan intelektual anak dan emosional

1. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai

faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani,

pergaulan dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya

perkembangan intelektual tersebut anak kurang dapat berpikir

operasional, tidak memiliki kemampuan mental dan kurang aktif

dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-

temannya.



2. Perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya

perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan dan pembinaan

orang tua maupun guru di sekolah. Perbedaan perkembangan

emosional tersebut juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik

dan bangsa.

3. Perlakuan saudara serumah (kakak-adik), orang lain yang sering kali

bertemu dan bergaul juga memegang peranan penting pada

perkembangan emosional anak.

4. Dalam mengatasi berbagai masalah yang sering kali dihadapi oleh

orang tua dan anak, biasanya orang tua berkonsultasi dengan para

ahlimisalnya dokter anak, psikiatri, psikolog dan sebagainya.

Dengan berkonsultasi tersebut orang tua akan dapat melakukan

pembinaan anak dengan sebaik mungkin dan dapat menghindarkan

segala sesuatu yang dapat merugikan bahkan memperlambat

perkembangan mental dan emosional anak.

5. Stres juga dapat disebabkan oleh penyakit, frustasi dan

ketidakhadiran orangtua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan dan

kekacauan yang sering kali timbul. Sedangkan dari pihak orang tua

yang menyebabkan stres pada anak biasanya kurang perhatian orang

tua, sering kali mendapat marah bahkan sampai menderita siksaan

jasmani, anak disuruh melakukan sesuatu di luar kesanggupannya

menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan serta

berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan

berbagai aktivitas dalam masyarakat (Sofa, 2008)



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan sekolah merupakan

sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan dirubah perilakunya

adalah murid atau guru. Terdapat indikator yang digunakan sebagai petunjuk

yang membatasi fokus perhatian dan penilaian program tersebut. Institusi

pendidikan kesehatan dalam PHBS sekolah merupakan salah satu institusi

kesehatan yang seharusnya memberikan contoh bagi institusi pendidikan lain.

Adapun indikator PHBS tersebut peneliti berasumsi bahwa variabel

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun.

2. Membuang sampah pada tempatnya.

3. Jajan di kantin sekolah yang sehat.

4. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah



B. Kerangka Konsep

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di institusi pendidikan

Keterangan :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Mencuci tangan dengan air
yang mengalir dan
menggunakan sabun

Membuang sampah pada
tempatnya

Jajan di kantin sekolah
yang sehat

Mengikuti kegiatan
olahraga di sekolah Murid SDN 21

Kendari Barat
Kota KendariMemberantas jentik

nyamuk di sekolah

Tidak merokok di sekolah

Menimbang berat badan
dan mengukur tinggi
badan setiap bulan

Menggunakan jamban
yang bersih dan sehat



C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :

1. Variabel independent (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel dependent (variabel terikat) yang mana variabel independent

dalam penelitian ini yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan

menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, jajan di kantin

sekolah yang sehat, dan olahraga yang teratur dan terukur.

2. Variabel dependent (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel independent (variabel bebas) yang dalam penelitian ini yaitu

murid SDN 21 Kendari Barat.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Siswa sekolah dasar dalam penelitian ini adalah seluruh murid yang

terdaftar di SDN 21 Kendari Barat.

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku

yang di lakukan oleh murid dalam bidang kesehatan untuk meningkatkat

kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat

yang meliputi: kebersihan mencuci tangan, membuang sampah, jajan

dikantin dan olahraga.

Kriteria Objektif :

Perilaku baik : Bila responden memperoleh nilai menjawab ≥60%

Perilaku kurang : Bila responden memperoleh nilai menjawab <60%

Dalam penelitian di ukur berdasarkan 4 indikator tindakan yaitu :

a. Mencuci tangan dalam penelitian ini yaitu mencuci tangan dengan air yang

mengalir dan menggunakan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi



dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air bersih dan

sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai

kuman, baik di sekolah maupun di rumah. Penilaian berdasarkan 5

pertanyaan yang di ajukan pada responden, dengan penilaian jika ya diberi

skor 1 dan jika tidak diberi skor 0

Kriteria objektif :

Perilaku baik : Bila responden memperoleh nilai menjawab ≥60%

Perilaku kurang : Bila responden memperoleh nilai menjawab <60%

b. Membuang sampah dalam penelitian ini yaitu mengenai perilaku murid

dalam membuang sampah pada tempatnya baik dikelas, dilingkungan

sekolah, maupun dilingkungan rumah. Penilaian berdasarkan 5 pertanyaan

yang diajukan pada responden, dengan penilaian jika ya diberi skor 1 dan

jika tidak diberi skor 0

Kriteria objektif :

Perilaku baik : Bila responden memperoleh nilai menjawab ≥60%

Perilaku kurang : Bila responden memperoleh nilai menjawab <60%

c. Jajan dikantin sekolah yang sehat dalam penelitian ini adalah perilaku

murid jajan dikantin sekolah yang sehat. Makanan jajanan haruslah sehat,

aman dan bergizi yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan seorang anak

untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut tentunya harus

bersih, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan kimia maupun

mikroba berbahaya bagi kesehatan. Idealnya makanan jajanan tersebut

berasal dari pangan yang beragam dan bergizi seimbang Penilaian



berdasarkan 5 pertanyaan yang diajukan pada responden, dengan penilaian

jika ya diberi skor 1 dan jika tidak diberi skor 0

Kriteria objektif :

Perilaku baik : Bila responden memperoleh nilai menjawab ≥60%

Perilaku kurang : Bila responden memperoleh nilai menjawab <60%

d. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah dalam penelitian ini adalah

perilaku murid mengenai mengikuti kegiatan olahraga di sekolah secara

berkesinambungan. Sekolah adalah tempat anak-anak menghabiskan

sebagian besar waktunya dalam seluruh kehidupan mereka. Sekolah

menyediakan tempat-tempat yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk

bereksplorasi, bermain, dan beraktivitas fisik, dengan menyediakan

lingkungan yang menantang anak untuk bergerak. Lingkungan gerak

adalah lingkungan sekolah yang dipasangi alat-alat tertentu yang dapat

merangsang anak untuk mencoba dan aktif melakukannya kapan saja

mereka ingin. Penilaian berdasarkan 5 pertanyaan yang diajukan pada

responden, dengan penilaian jika ya diberi skor 1 dan jika tidak diberi skor

0

Kriteria objektif :

Perilaku baik : Bila responden memperoleh nilai menjawab ≥60%

Perilaku kurang : Bila responden memperoleh nilai menjawab <60%

(Arikunto, 2006)



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengetahui deteksi dini perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Menurut Notoatmodjo (2012) metode deskriptif adalah untuk

mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan dalam suatu komunitas

secara objektif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi

Tenggara

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2017

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti

(Notoatmodjo, 2010). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua

murid SDN 21 Kendari Barat kelas III dan IV Tahun ajaran 2016-2017

yakni berjumlah: kelas III 32 orang dan kelas IV 24 orang. Jadi, jumlah

keseluruhan sebanyak 56 orang.



2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun

teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu jumlah

murid SDN 21 Kendari Barat kelas III dan IV terdiri dari dua kelas yakni

berjumlah kelas III sebanyak 32 orang dan kelas IV sebanyak 24 orang.

Jadi sampel keselurahan adalah 56 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar kuisioner

yang berisi daftar pertanyaan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari.

E. Jenis dan Tehnik Pengumpulan Data

1. Jenis data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden dengan tekhnik wawancara

langsung tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan

menggunakan lembar kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari SDN 21 Kendari Barat berupa jumlah

siswa siswi kelas III dan IV dan profil lokasi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah

mengedarkan kuisioner dan wawancara pada setiap responden yang

telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian.



b. Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan beberapa literatul yang

relevan dengan penelitian.

F. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui wawancara langsung, maka

dilakukan pengolahan data yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data (Editing), untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan.

2. Pemberian Kode (coding), memberikan kode pada setiap data yang ada

dengan maksud memudahkan dalam analisa data.

3. Penghitungan (Scoring), memberikan skor pada data yang telah

dikumpulkan.

4. Pengelompokkan Data (Tabulating), menyusun data dalam bentuk tabel

distribusi frekuensi setelah dilakukan perhitungan data secara manual.

G. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan untuk

mendapatkan persentase hasil identifikasi setiap variabel yang diteliti untuk

memperoleh gambaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada siswa

siswi kelas III dan IV SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari. Data yang sudah

diolah dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

f
X = x K

n

keterangan:

X : Jumlah presentase variabel yang diteliti

f : Jumlah kriteria penilaian terhadap responden



n : Jumlah sampel penelitian

K : Konstanta 100% (Arikunto, 2006 dalam Pingki, 2012:14)

H. Penyajian Data

Data dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk table

distribusi frekuensi yang kemudian dinarasikan secara deskriptif variabel-

variabel yang telah diteliti.

I. Etika Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek tidak boleh bertentangan

dengan etika. Tujuan penelitian harus etis dalam arti hak responden harus

dilindungi pada penelitian ini maka peneliti mendapatkan pengantar dari

Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan untuk melakukan

penelitian pada siswa kelas III dan IV SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

Sulawesi Tenggara. Setelah mendapatkan persetujuan baru melakukan

penelitian dengan menekankan masalah etika meliputi :

1. Lembar persetujuan penelitian (informed concend)

Lembar persetujuan sebelum penelitian dilaksanakan agar

responden mengetahui maksud dan penelitian serta dampak yang akan

terjadi selama dalam pengumpulan data. Jika responden bersedia di teliti

mereka harus menandatangani lembar persetujuan jika tidak, peneliti harus

menghormati hak-hak responden.

2. Kerahasiaan (contidentiality)

Kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari subjek di jamin

kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja akan disajikan atau

dilaporkan pada hasil riset.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

SDN 21 Kendari Barat terletak di ibukota provinsi Sulawesi

Tenggara tepatnya di Jln Kompeks Unhalu Kemaraya, Kel Kemaraya,

Kec Kendari Barat Kota Kenadari

b. Lingkungan Fisik

SDN 21 Kendari Barat menempati tanah pemerintah, dengan luas

tanah 1760 m2. Luas seluruh bangunan adalah 1240 m2. Gedungnya

terdiri dari 2 unit masing-masing 3 lokal. Kondisi sekolah baik

begitupun kondisi fisik bangunan.

c. Visi dan Misi SDN 21 Kendari Barat

1) Visi

Membina akhlak, meraih prestasi yang berwawasan lingkungan

berdasarkan nilai-nilai budaya sesuai dengan ajaran agama

2) Misi

1. Menanamkan keyakinan, aqidah melalui ajaran agama

2. Mewujudkan kultur sekolah yang berwawasan lingkungan

3. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai sarana penunjang

pendidikan



4. Melestarikan lingkungan sekolah yang aman, sejuk, rindang dan

indah

5. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup

6. Mengembangkan Pengetahuan di bidang IPTEK

7. Menjalin Kerja sama yang harmonis antar warga sekolah dan

lingkungan.

3) Tujuan SDN 21 Kendari Barat

a. Membiasakan warga sekolah melaksanakan aktivitas keagamaan

sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

b. Meningkatkan mutu pendidikan melalui proses Pembelajaran

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektim dan Menyenangkan

(PAIKEM).

c. Meningkatkan kreatifitas siswa melalui bidang olahraga, seni

dan budaya.

d. Meningkatkan daya serap siswa dan strategi belajar mengajar

yang efektif dan efisien.

e. Memberdayakan seluruh potensi sekolah termasuk warga

masyarakat dalam mendukung program pendidikan

d. Status

SDN 21 Kendari Barat menempati tanah pemerintah yang di bangun

pada tahun 1987.



2. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelemin

Karakteristik jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin Di SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, menunjukkan bahwa responden

terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 34

responden (60,71%) dan responden terkecil berjenis kelamin laki-laki

yang berjumlah 22 responden (39,29%).

b. Umur

Karakteristik umur responden pada penelitian ini dapat dilihat

pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur Di
SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

Sumber: Data Primer 2017

No Jenis Kelamin f %

1. Laki-Laki 22 39,29

2. Perempuan 34 60,71

Jumlah 56 100

No Umur f %

1. 8 24 42,86

2. 9 25 44,64

3. 10 7 12,50

Jumlah 56 100



Berdasarkan tabel 5.2 di atas, menunjukkan bahwa umur murid

SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari dari 56 responden jumlah

kelompok umur 8 tahun berjumlah 24 murid (42,86%), kelompok umur

9 tahun berjumlah 25 murid (44,64%), kelompok umur 10 tahun

berjumlah 7 murid (12,50%).

c. Kelas

Karekteristik kelas responden pada penelitian ini dapat dilihat

pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas Di
SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

No Kelas f %

1. III 32 57,14

2. IV 24 42,86

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, menunjukkan bahwa responden

terbanyak adalah kelas III yaitu berjumlah 32 responden (57,14) dan

responden terkecil adalah kelas IV yang berjumlah 24 responden (42,86)

3. Variabel Penelitian

a. Perilaku Mencuci Tangan

Adapun perilaku mencuci tangan menggunakan air yang

mengalir pada murid SDN 21 Kendari Barat dapat dilihat pada tabel

dibawah ini



Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan Pada
Murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

No Perilaku Mencuci Tangan f %

1. Baik 48 85,71

2. Kurang 8 14,29

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan, sebagian besar

murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari jumlah terbanyak yaitu

perilakunya baik yaitu 48 murid (85,71%). Selanjutnya yang

perilakunya kurang berjumlah 8 murid (14,29%).

b. Perilaku Membuang Sampah

Adapun perilaku membuang sampah pada tempatnya pada

murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Perilaku Membuang Sampah
Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

No Perilaku Membuang Sampah f %

1. Baik 46 82,14

2. Kurang 10 17,86

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel 5.5 di atas, menunjukkan perilaku membuang

sampah pada murid SDN 21 Kendari barat Kota Kendari jumlah

terbanyak yaitu berperilaku baik yaitu 46 murid (82,14%).

Selanjutnya yang berperilaku kurang yaitu 10 murid (17,86%).



c. Perilaku Jajan Di Kantin Sekolah Yang Sehat

Adapun perilaku jajan dikantin yang sehat pada murid

SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 5.6  Distribusi Frekuensi Perilaku Jajan Dikantin Yang
Sehat Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota
Kendari

No Perilaku Jajan Di Kantin f %

1. Baik 43 76,79

2. Kurang 13 23,21

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel 5.6 di atas, menunjukkan perilaku jajan di

kantin yang sehat pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota

Kendari jumlah terbanyak yaitu 43 murid (76,79%). Selanjutnya

yang berperilaku kurang yaitu 13 murid (23,21%).

d. Perilaku Mengikuti Kegiatan Olahraga di Sekolah

Adapun perilaku mengikuti kegiatan olahraga di sekolah

pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari dapat dilihat

pada tabel di bawah ini



Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Perilaku Mengikuti Kegiatan
Olahraga Di Sekolah Murid SDN 21 Kendari
Barat Kota Kendari

No Perilaku Mengikuti Kegiatan Olahraga f %

1. Baik 56 100

2. Kurang 0 0

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel 5.7 di atas, menunjukkan perilaku mengikuti

kegiatan olahraga di sekolah pada murid SDN 21 Kendari Barat

Kota Kendari jumlah terbanyak yang berperilaku baik yaitu 54

murid (96%). Selanjutnya yang berperilaku kurang yaitu 2 murid

(4,00%).

e. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Adapun perilaku hidup bersih dan sehat pada murid SDN

21 Kendari Barat Kota Kendari dapat dilihat pada tabel dibawah

ini

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Perilaku Hidup Bersih Dan
Sehat (PHBS) Murid SDN 21 Kendari Barat Kota
Kendari

No PHBS f %

1. Baik 55 98,21

2. Kurang 1 1,79

Jumlah 56 100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel 5.8 di atas, menunjukkan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota



Kendari jumlah terbanyak yang berperilaku baik yaitu 55 murid

(98,21%). Selanjutnya yang berperilaku kurang yaitu 1 murid

(1,79%).

B. Pembahasan

1. Perilaku Mencuci Tangan Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota

Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 56 responden

menunjukkan perilaku mencuci tangan pada murid SDN 21 Kendari Barat

kota Kendari jumlah terbanyak berperilaku baik yaitu sebanyak 48 murid

(85,71%), selanjutnya yang perilakunya kurang berjumlah yaitu 8 murid

(14,29%). Hal ini disebabkan karena tersedianya media informasi di

lingkungan sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat seperti poster

cara mencuci tangan yang baik telah memberikan pengaruh positif bagi

siswa dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Melalui informasi

tersebut para murid mendapatkan pengetahuan disertai dengan bimbingan

guru sehingga murid mampu memahami aplikasi cara mencuci tangan

yang baik dan benar, seperti yang terlihat di setiap kelas terdapat air dan

juga sabun yang biasanya digunakan para murid maupun guru untuk

mencuci tangan.

Hal ini didukung dengan penelitian (Diah Nur Annisa, 2012)

bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun disekolah dasar pada kategori

baik sebanyak 30 orang (96,7%), sedangkan pada kategori kurang

sebanyak 1 anak (3,3%).



Hal ini juga didukung dengan teori bahwa mencuci tangan dengan

sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan

dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi

bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan

sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit dimana

mencuci tangan dapat mengontrol berbagai penyakit infeksi misalnya

diare, cacingan. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen

yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu

orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung maupun tidak langsung.

Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan

binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, dan makanan/minuman

yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan

bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya

sedang ditularkan (Hasyim, 2009).

2. Perilaku Membuang Sampah Pada Murid SDN 21 Kendari Barat

Kota Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 56 reponden

menunjukkan perilaku membuang sampah pada murid SDN 21 Kendari

Barat Kota Kendari menunjukkan jumlah terbanyak yaitu perilakunya

baik yaitu 46 murid (82,14%). Selanjutnya yang berperilaku kurang yaitu

10 murid (17,86%). Hal ini sesuai dengan fakta yang didapatkan

dilapangan bahwa di SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari telah

disediakan tempat membuang sampah di masing-masing kelas, di

pekarangan sekolah, di kantin sekolah namun penampungan sampah



tersebut belum memiliki penggolongan sampah medis seperri

penggolongan sampah organik dan non organik.

Pewadahan sampah yang disediakan seharusnya terbuat dari bahan

yang kuat dan tahan, terbuat dari bahan yang kedap air, wadah berbeda

warna antara sampah basah dan kering, wadah memenuhi syarat ringan

dan mudah diangkat atau dipindahkan, terdapat penutup, wadah tidak

bocor, dan ditempatkan dilokasi yang mudah dilihat dan terjangkau.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Intan Nurhadyana, 2012) bahwa

penelitian yang dilakukannya tentang perilaku membuang sampah

disekolah dasar menunjukkan sebagian besar  52,3% responden memiliki

perilaku yang baik dalam membuang sampah dan 47,8% responden

memiliki perilaku yang kurang dalam membuang sampah.

Hal ini juga didukung dengan teori bahwa membuang sampah pada

tempatnya merupakan cara sederhana yang besar manfaatnya untuk

menjaga kebersihan lingkungan namun sangat susah untuk diterapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan oleh Andang Binawan yang

menyebutkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan

dilakukan hampir di semua kalangan masyarakat, tidak hanya warga

miskin, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun melakukannya

(Kartiadi, 2009).

3. Perilaku Jajan di Kantin Sekolah Yang Sehat Pada Murid SDN 21

Kendari Barat Kota Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 56 responden

menunjukkan perilaku jajan di kantin sekolah yang sehat pada murid SDN



21 Kendari Barat Kota Kendari perilakunya baik yaitu 43 murid

(76,79%), selanjutnya yang perilakunya kurang berjumlah 13 murid

(23,21%).

Perilaku murid yang tergolong berperilaku baik ini juga di tunjang

oleh lingkungan sekolah terutama kantin tempat para murid jajan. Hal ini

sesuai dengan keadaan yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa

jajanan yang tersedia di kantin sekolah merupakan makanan yang bersih,

tidak kadaluarsa, dan tertutup. Dan jika jajanan kue cara mengambilnya

menggunakan jepitan tidak bersentuhan langsung dengan tangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Safriana,2012) bahwa perilaku

jajan dikantin sekolah yang sehat, kategori yang baik sebanyak 80 orang

(54%), sedangkan kategori kurang sebanyak 68 orang (46%).

Hal ini juga didukung dengan teori bahwa makanan jajanan

haruslah sehat, aman dan bergizi yaitu mengandung zat-zat yang

diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan

tersebut tentunya harus bersih, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung

bahan kimia maupun mikroba berbahaya bagi kesehatan. Idealnya

makanan jajanan tersebut berasal dari pangan yang beragam dan bergizi

seimbang. Pangan yang beragam dan bergizi seimbang disarankan

dikonsumsi karena tidak ada satu jenispun makanan yang mengandung

semua zat gizi secara lengkap. Apabila terjadi kekurangan disalah satu zat

gizi tertentu pada satu jenis makanan maka akan dilengkapi dari makanan

yang lain. Pangan yang beragam dan bergizi seimbang dalam hidangan

sehari-hari minimal harus terdiri dari satu jenis makanan sumber zat



tenaga, satu jenis sumber zat pembangun dan satu jenis sumber zat

pengatur sehingga terdiri dari tiga kelompok pangan (pangan pokok, lauk

pauk, sayur dan buah). Selain itu juga dikaitkan dengan mencuci tangan

bahwa mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi,

dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun

oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman

karena tanpa mencuci tangan pada saat jajan di kantin akan menimbulkan

berbagai penyakit infeksi salah satunya adalah diare.

4. Perilaku Mengikuti kegiatan Olahraga di Sekolah Pada Murid SDN

21 Kendari Barat Kota Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 56 responden

menunjukkan perilaku mengikuti kegiatan olahraga di sekolah pada murid

SDN 21 Kendari Barat menunjukkan jumlah terbanyak yaitu perilakunya

baik sebanyak 56 murid (100%).

Hal ini sejalan dengan penelitan (Setiawan, 2013) bahwa perilaku

mengikuti kegiatan olahraga disekolah dasar pada kategori baik sabanyak

29 orang (26,85%), sedangkan pada kategori kurang sebanyak 12 orang

(11,11%).

Hal ini di karenakan kegiatan olahraga selain untuk menunjang

kebugaran juga meningkatkan kemampuan fisik  yang terdiri dari motorik

kasar dan motorik halus sehingga menunjang tumbuh kembang anak

dengan baik. Kegiatan itu meliputi kegiatan olahraga yang dilakukan

setiap sekali dalam seminggu. Selain itu juga tersedia tempat untuk

melakukan kegiatan olahraga, dan setiap murid diwajibkan menggunakan



pakaian olahraga, serta setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan selalu

dengan bimbingan guru olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang

telah terprogram dalam kegiatan pembelajaran sekolah yaitu dengan

adanya mata pelajaran penjaskes, sehigga siswa terpapar dengan

informasi tentang manfaat berolahraga.

Hal ini dibuktikan dengan teori Gunarsa (2007) bahwa alasan

mengikuti kegiatan olahraga disekolah adalah untuk melihat kesehatan

fisik dan mental agar tetap sehat dan tidak mudah sakit. Selain itu juga

untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, dimana akan membawa

manfaat yaitu berat badan terkendali, lebih percaya diri dan lebih

bertenaga dan bugar.

5. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Murid SDN 21

Kendari Barat Kota Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 56 responden

menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada Murid SDN

21 Kendari Barat menunjukkan jumlah terbanyak yaitu perilakunya baik

sebanyak 55 murid (98,21%) dikarenakan PHBS yang dilakukan oleh

murid sudah dilakukan dengan baik salah satunya mengikuti kegiatan

olahraga dimana kegiatan tersebut sudah secara rutin dilaksanakan setiap

sekali seminggu karena merupakan kegiatan yang telah terprogram dalam

kegiatan pembelajaran sekolah yaitu dengan adanya mata pelajaran

penjaskes, sehigga siswa terpapar dengan informasi tentang manfaat

berolahraga.



Sementara untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada

Murid SDN 21 Kendari Barat yang perilakunya kurang sebanyak 1 murid

(1,79%) dapat dikarenakan PHBS yang dilakukan Oleh murid tersebut

belum melakukan dengan baik disebabkan masih rendahnya kesadaran

murid untuk hidup bersih dan sehat seperti tidak mencuci tangan dengan

sabun dan masih membuang sampah sembarangan.



BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Perilaku mencuci tangan pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

jumlah terbanyak yaitu perilakunya baik sebanyak 48 murid (85,71%),

selanjutnya yang perilakunya kurang berjumlah 8 murid (14,29%).

2. Perilaku membuang sampah pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota

Kendari jumlah terbanyak yaitu perilakunya baik sebanyak 46 murid

(82,14%), selanjutnya yang perilakunya kurang berjumlah 10 murid

(17,86%).

3. Perilaku jajan dikantin yang sehat pada murid SDN 21 Kendari Barat Kota

Kendari jumlah terbanyak yaitu perilakunya baik sebanyak 43 murid

(76,79%), selanjutnya yang perilakunya kurang berjumlah 13 murid

(23,21%).

4. Perilaku mengikuti kegiatan olahraga di sekolah pada murid SDN 21

Kendari Barat Kota Kendari jumlah terbanyak yaitu perilakunya baik

sebanyak 56 murid (100%).

5. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dengan judul ”Identifikasi Perilaku

Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Murid SDN 21 Kendari Barat Kota



Kendari Sulawesi Tenggara” maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa sebagian besar berperilaku baik

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka disarankan:

1. Bagi sekolah yang diteliti yaitu SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari

diharapkan dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

bagi para murid dengan melengkapi berbagai fasilitas yang dapat

menunjang PHBS dan juga dapat memantau dan membiasakan PHBS bagi

para muridnya seperti mencuci tangan dan membuang sampah pada

tempatnya serta mempertahankan kegiatan yang sudah terlaksana secara

rutin seperti kegiatan olahraga.

2. Bagi institusi yaitu poltekkes kemenkes kendari jurusan keperawatan

diharapkan dapat meningkatkan kegiatan promosi kesehatan mengenai

penyuluhan kesehatan tentang PHBS di institusi pendidikan.

3. Bagi peneliti lain senantiasa dalam melakukan penelitian mengenai perilaku

hidup bersih dan sehat hendaknya dilkukan dengan metode observasi

4. Bagi peneliti hendaknya bagi masukan dalam memperbaiki karya tulis

ilmiah selanjutnya.
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LAMPIRAN I

LEMBAR PERMINTAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth .

Bapak / Ibu, Saudara (i)

Di-

Tempat

Dengan Hormat !

Perkenankanlah saya memohon dengan kerendahan hati, kiranya

saudari/(i) bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Maksud kuesioner ini hanya untuk mendapatkan data atau informasi

dari saudara/(i) dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul :

“Identifikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Murid SDN 21 Kendari

Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara”

Dengan demikian  maka jawaban yang saudara/(i) berikan akan dijamin

kerahasiaanya. Atas  kesediaan saudara/(i) memberikan jawaban , saya ucapkan

banyak terimakasih.

Kendari, 16 Juni 2017
Hormat Saya

Revi Kartika



LAMPIRAN II

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

(INFORMED CONCENT)

Dengan menandatangani lembar ini saya bersedia turut berpartisipasi

sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi yang bernama REVI

KARTIKA  dengan judul: “Identifikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada

Murid SDN 21 Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara”

Saya mengerti dan menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan

atau berakibat negative terhadap saya. Sehingga jawaban yang saya berikan

adalah yang sebenar- benarnya.

Dengan demikian  maka saya bersedia menjadi responden dalam peneliti

ini.

Kendari, 16 Juni  2017

Responden



LAMPIRAN III

KUESIONER PENELITIAN

IDENTIFIKASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

PADA MURID SDN 21 KENDARI BARAT KOTA KENDARI

SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2017

Petunjuk Pengisian

1. Isilah nama, umur, jenis kelamin, kelas, dan alamat anda

2. Nama dapat di isi dengan menggunakan inisial

3. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan berikan tanda check list ( √ ) pada

pilihan jawaban anda

A. Identitas Responden

Nama : ...........................................
Umur : ...........................................
Jenis kelamin : ...........................................
Kelas : ...........................................
Alamat : ...........................................

B. Pertanyaan

Variabel yang di teliti

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak

1 Apakah anda mencuci tangan menggunakan
sabun ?

2 Apakah anda mencuci tangan pada air yang
mengalir ?

3 Apakah anda mencuci tangan sebelum dan
sesudah makan ?

4 Menurut anda kebiasaan mencuci tangan yang
baik adalah setelah bermain?

5 Menurut anda kebiasaan mencuci tangan yang
baik adalah setelah memegang benda kotor ?

2. Membuang sampah pada tempatnya

Kode Responden :



No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak

1 Apakah anda  membuang sampah pada tempat
yang telah disediakan (tempat sampah) ?

2 Menurut anda apakah mengambil sampah yang
berserakan dilingkungan sekolah dan
membuangnya ditempat sampah itu baik ?

3 Apakah anda membuang sampah setelah
selesai makan ?

4 Apakah anda senang melihat sekolahmu bersih
?

5 Menurut anda, membuang sampah di tempat
sampah adalah perilaku yang baik ?

3. Jajan di kantin sekolah yang sehat

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak

1 Apakah anda  jajan (belanja) di kantin sekolah
?

2 Menurut anda makan dikantin menggunakan
piring dan sendok yang bersih adalah cara yang
baik ?

3 Menurut anda jajan ditempat yang tidak
terdapat banyak lalat adalah cara yang baik ?

4 Menurut anda apakah jajan dikantin sekolah itu
sehat ?

5 Menurut anda apakah kita harus jajan makanan
yang bersih?

4. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah

Jawaban



No Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakah anda mengikuti kegiatan olahraga di
sekolah ?

2 Menurut anda mengikuti jadwal pelajaran
olahraga seminggu sekali adalah perilaku yang
baik ?

3 Apakah sebelum berolahraga anda melakukan
pemanasan (peregangan) ?

4 Menurut anda apakah berolahraga harus
dilakukan secara rutin ?

5 Menurut anda apakah dengan berolahraga
tubuh menjadi sehat ?

Kendari, 16 juni 2017
Peneliti

Revi Kartika











DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1. Peneliti Menjelaskan Gambar 2.2 Peneliti melihat cara
pengisian lembar kuisioner                                      pengisian lembar kuisioner

Gambar 3.3. Membagikan lembar kuisioner pada responden


