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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat 

dibutuhkan untuk tercapainya perilaku sehat baik di tingkat individu maupun 

masyarakat. PHBS sebaiknya diterapkan oleh siapa saja dan di tatanan mana saja. 

Menteri kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa terdapat lima tatanan 

yang perlu dibina PHBS-nya, antara lain tatanan rumah tangga, institusi 

pendidikan, institusi kesehatan, tempat umum, serta tempat kerja (Depkes RI, 

2008). 

Pembinaan PHBS di Indonesia lebih difokuskan pada tatanan rumah tangga, 

namun tidak mengesampingkan tatanan lainnya. Hal tersebut dikarenakan 

perilaku hidup bersih di tatanan rumah tangga dan tatanan lainnya saling 

mempengaruhi satu sama lain. Perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan lainnya 

meliputi institusi kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja 

(Depkes RI, 2011). 

Cakupan PHBS di tatanan rumah tangga pada tahun 2012 mencapai 56,6%. 

Pada tahun 2013 angka tersebut menurun menjadi 32,3%. Meskipun berbagai 

upaya telah dilakukan, namun pelaksanaan pemberdayaan promosi kesehatan 

masih dirasakan kurang maksimal (Despkes RI, 2013). 

Terdapat lima indikator PHBS yang belum mencapai 75% dalam Riskesdes 

2013 yang menyebabkan promosi kesehatan dianggap kurang maksimal. Salah 

satu indikator PHBS yang belum mancapai 75% adalah perilaku dalam cuci
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tangan dengan sabun dan air mengalir, yakni sebesar 47,2% (Depkes RI, 2014). 

Belum tercapainya perilaku CTPS terhadap persentase target yang telah 

ditetapkan, menandakan bahwa perlu dilakukannya intervensi kesehatan kepada 

masyarakat. 

Cakupan rumah tangga ber-PHBS di area kerja puskesmas Dr. Soetomo 

Kecamatan Tegalsari mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014. 

Cakupan rumah tangga yang dipantau mengalami kenaikan, yaitu dari 4278 

rumah tangga menjadi 4379 rumah tangga. Namun jumlah rumah tangga ber-

PHBS menurun dari 3875 di tahun 2013 menjadi 3546 rumah tangga di tahun 

2014 (Dinkes Kota Surabaya, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu 

dilakukan analisis terhadap faktor penyebab penurunan jumlah rumah tangga ber-

PHBS. 

Rumah tangga merupakan kelompok sosial pertama yang dikenal oleh 

seorang anak. Seorang anak akan cenderung memiliki perilaku yang sesuai 

dengan apa yang dia lihat dan dia alami dalam keluarganya, termasuk perilaku 

hidup sehat (Depkes RI, 2011). Anak merupakan aset berharga yang dapat 

mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sehingga dibutuhkan anak yang sehat 

dalam pembangunan suatu bangsa. 

Anak yang sehat adalah anak yang memiliki perilaku sehat dan mampu hidup 

produktif sesuai dengan tahap perkembangannya. Proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang dialami setiap manusia dapat terlihat dari adanya perubahan 

fisik, alat reproduksi, kognitif, dan psikososial (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). 

Pada usia 7 s.d. 12 tahun, anak memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap 
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penyakit dan perilaku menyimpang jika tidak mendapat pengawasan dan 

pembinaan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pembinaan 

untuk membentuk perilaku yang sehat dan produktif dalam kepribadian seorang 

anak (Hidayat, 2005). 

Pendidikan dan pembinaan anak di sekolah cenderung dilakukan oleh tim 

pembina dan tim pelaksana UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Pendidikan dan 

pembinaan tersebut merupakan salah satu program promosi kesehatan yang 

diterapkan di sekolah. Pentingnya promosi kesehatan di sekolah telah ditegaskan 

oleh WHO dengan mengeluarkan sebuah deklarasi yang bergerak di bidang 

promosi kesehatan di sekolah dengan sebutan “Health Promoting School” atau 

Sekolah Berwawasan Kesehatan pada tahun 1995 (Depkes RI, 2008). 

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi deklarasi Health Promoting 

School tersebut, yaitu ditemukan anak usia sekolah yang mengalami gangguan 

kesehatan, seperti gangguan penglihatan karena kurangnya vitamin A, kerusakan 

otak akibat defisiensi Iodium, terjadinya cedera, serta penyakit lainnya seperti 

penyakit infeksi. HPS merupakan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan UKS. 

Terdapat kesamaan tujuan utama antara UKS dan HPS, yaitu membina warga 

sekolah dalam mewujudkan sekolah yang sehat (Depkes RI, 2008). 

Anak sekolah yang berada pada jenjang sekolah dasar merupakan sasaran 

yang efektif dalam promosi kesehatan. Hal tersebut dikarenakan persentase anak 

SD merupakan persentase terbesar jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

Tercatat 97,94% angka partisipasi sekolah umur 7 s.d. 12 tahun di tahun 2012. 

Angka tersebut meningkat di tahun 2013, yakni sebesar 98,34% (BPS RI, Susenas 
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1994-2013). Hal ini didukung oleh adanya UU No. 20 tahun 2003 pasal 6 yang 

mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia yang berusia 7 s.d. 15 tahun 

untuk mengikuti pendidikan dasar (SD/ MI dan SMP/ MTs). 

Anak usia sekolah mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dan  mudah 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, sehingga mudah untuk dibina 

dalam berperilaku sehat dan produktif. Alasan lain yang mendasari bahwa anak 

sekolah adalah sasaran efektif ialah karena sekolah merupakan sebuah wadah 

yang terorganisir, sehingga mudah dilakukan pemantauan terhadap siswanya. 

Pengembangan dan pembinaan promosi kesehatan terkait perilaku hidup bersih 

dan sehat anak usia sekolah masih menjadi sebuah permasalahan di dunia 

kesehatan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya ancaman penyakit endermis 

dan kekurangan gizi yang dialami anak, sedangkan upaya pencegahannya belum 

berjalan maksimal (Depkes RI, 2008). 

Upaya promosi kesehatan di sekolah merupakan upaya lintas program dan 

lintas sektor dalam pembentukan perilaku sehat pada siswa didik. Sehingga 

promosi kesehatan di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak 

sekolah, namun pihak swasta dan pemerintah pun juga ikut bertanggung jawab. 

Kemitraan yang dijalin antara sekolah dengan unsur pemerintah dan swasta 

diperkuat oleh anjuran dari organisasi kesehatan dunia. WHO menganjurkan 

untuk menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah maupun swasta (dunia usaha) 

dalam pelaksanaan promosi kesehatan di sekolah (Notoatmodjo, 2007). 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

SDN Dr. Soetomo I Surabaya telah menjalin kerjasama dengan beberapa sektor 
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swasta dan pemerintah. Kerjasama yang dibangun pihak sekolah dengan pihak 

swasta dan pemerintah berwujud pendidikan kesehatan tentang personal higiene 

dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyediaan dan pengembangan sarana 

pendukung perilaku sehat, seperti wastafel dan tempat sampah. Adapun 

keuntungan yang didapat pihak sekolah diantaranya adalah meningkatnya 

pengetahuan siswa terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, tersedianya sarana 

yang pendukung perilaku sehat, serta adanya pembinaan perilaku warga sekolah 

dan lingkungan sekolah guna mewujudkan sekolah berwawasan kesehatan. Oleh 

karena SDN Dr. Soetomo  I Surabaya telah menerapkan pendidikan kesehatan 

sebagai upaya promosi kesehatan di sekolah, maka diperlukan penelitian untuk 

menganalisis hubungan antara pendidikan kesehatan dengan perilaku siswa didik 

terkait mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta membuang sampah di 

tempatnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pendidikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah 

merupakan salah satu cara efektif sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, khususnya warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Pendidikan 

tentang PHBS diharapkan mampu mengubah cara pandang warga sekolah dan 

masyarakat yang berada di sekitar sekolah untuk berperilaku sehat. 

Meskipun kemitraan yang dibangun sekolah bersama swasta dalam 

pendidikan kesehatan tentang PHBS berjalan baik, namun belum menjamin 

bahwa perilaku hidup bersih dan sehat siswa di sekolah juga baik. Hal tersebut 
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dijelaskan dalam teori Green (1980) bahwa pendidikan kesehatan akan 

mempengaruhi faktor predispoding, enabling, dan reinforcing untuk terciptanya 

sebuah perilaku kesehatan. Kemudian dari ketiga faktor tersebut bersama dengan 

faktor lingkungan akan berdampak pada terciptanya perilaku seseorang. 

Konsep umum yang akan dijadikan sebagai pedoman analisis adalah teori 

Precede-Proceed. Dimana teori Precede menjamin bahwa sebuah program yang 

akan dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan individu atau 

masyarakat. Sedangkan Proceed menjamin bahwa program yang dijalankan akan 

terpenuhi sumber dayanya, mudah diakses, dapat diterima secara politik dan 

peraturan yang ada, serta dapat dievaluasi oleh policy makers, consumers, dan 

administrators. 

 
Gambar 1.1 Kerangka Precede-Proceed Pendidikan Kesehatan dan Kebijakan 
Sekolah terhadap Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir serta 

Membuang Sampah pada Tempatnya (Adopsi teori L. Green) 
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Dalam teori Precede-Proceed, pendidikan kesehatan dan kebijakan sekolah 

merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Dalam teori Proceed, pendidikan kesehatan dan kebijakan sekolah 

merupakan sebuah intervensi, dimana pada level ini semua tindakan yang 

dilakukan baik dari metode, materi, dan media yang digunakan dalam intervensi 

akan mempengaruhi proses, impact, serta outcome perilaku seseorang. 

Level implementasi pada teori proceed akan mempengaruhi tiga faktor 

pembentuk perilaku yang terdiri dari faktor predisposing (pengetahuan dan sikap), 

enabling (ketersediaan sarana dan adanya kesempatan bagi siswa), dan 

reinforcing (dukungan sosial guru). Evaluasi proses akan dilakukan pada level ini, 

tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sumber daya yang dibutuhkan dalam 

pembentukan perilaku terpenuhi, dan apakah sumber daya pembentuk perilaku 

tersebut mudah diakses. Faktor predisposing, reinforcing dan enabling akan 

mempengaruhi kemauan dan kemampuan siswa dalam melakukan cuci tangan 

pakai sabun dan air mengalir serta dalam perilaku membuang sampah pada 

tempatnya. 

Kemauan dan kemampuan siswa tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sekolah. Sebenarnya 

kemampuan siswa, dan lingkungan sekolah merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan sekolah merupakan faktor non 

perilaku yang dipengaruhi oleh faktor enabling dalam membentuk perilaku hidup 

bersih dan sehat siswa. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PENDIDIKAN KESEHATAN.... LIRA YUANITA



8 
 

 
 

Level berikutnya adalah mengevaluasi impact. Impact merupakan hasil yang 

dapat dilihat dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu yang pendek, 

diharapkan angka penyakit infeksi pada siswa menurun, seperti diare, kecacingan, 

dan lain sebagainya. Selain itu menurunnya angka penyakit infeksi juga 

dipengaruhi oleh faktor genetik dari individu tersebut. Berhasil tidaknya capaian 

impact tergantung dari capaian proses tentang kemauan dan kemampuan siswa 

dalam melakukan CTPS dan membuang sampah pada tempatnya. 

Level terakhir teori proceed adalah mengevaluasi outcome. Outcome akan 

dapat dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama. Outcome dipengaruhi oleh 

impact. Jika capaian impact cenderung efektif, maka capaian pada outcome juga 

akan menunjukkan capaian yang efektif. Outcome dalam penelitian ini diharapkan 

angka absensi pada siswa akan menurun, dan prestasi belajar siswa akan 

meningkat. 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa sekolah dasar di SDN Dr. Soetomo I 

Kota Surabaya. Sekolah tersebut dipilih karena berdasarkan studi pendahuluan, 

sekolah telah menyediakan sarana mencuci tangan di setiap kelas sesuai dengan 

permendiknas nomor 24 tahun 2007, namun pada pelaksanaannya, perilaku 

mencuci tangan belum efektif. Hal tersebut dikarenakan sarana mencuci tangan 

yang disediakan sekolah hanya berupa lap dan timba, tidak ada sabun dan air yang 

digunakan pun tidak mengalir, sehingga cuci tangan yang dilakukan tidak 

menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu kebiasaan siswa dalam 

berperilaku membuang sampah pun belum benar. Ditemukan banyak siswa yang 
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membuang sampah tidak di dalam bak sampah, namun di area dekat bak sampah 

atau di atas penutup sampah. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian berkisar pada pendidikan kesehatan dan 

kebijakan sekolah yang terkait dengan perilaku cuci tangan pakai sabun dan air 

mengalir serta perilaku membuang sampah pada tempatnya pada siswa sekolah 

dasar di SDN Dr. Soetomo I Surabaya. Berdasarkan identifikasi masalah dan 

gambaran keadaan seperti yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin menganalisis 

apakah ada hubungan antara pendidikan kesehatan dan kebijakan sekolah dengan 

perilaku siswa dalam mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta 

membuang sampah pada tempatnya di SDN Dr. Soetomo I Surabaya. 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

pendidikan kesehatan dan kebijakan sekolah dengan perilaku mencuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir, dan perilaku membuang sampah di 

tempatnya pada siswa sekolah dasar di SDN Dr. Soetomo I Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik siswa SD (kelas, jenis kelamin) di SDN 

Dr. Soetomo I Kota Surabaya. 
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b. Mengidentifikasi pendidikan kesehatan, kebijakan sekolah, faktor 

predisposing (pengetahuan dan sikap), faktor enabling (ketersediaan 

sarana dan kesempatan), faktor reinforcing (dukungan sosial guru), dan 

perilaku mencuci tangan dan membuang sampah pada siswa SDN Dr. 

Soetomo I Kota Surabaya, 

c. Menganalisis hubungan pendidikan kesehatan dengan faktor 

predisposing (pengetahuan dan sikap), faktor enabling (ketersediaan 

sarana dan kesempatan), dan faktor reinforcing (dukungan sosial guru) 

terkait perilaku mencuci tangan dan membuang sampah pada siswa 

SDN Dr. Soetomo I Kota Surabaya, 

d. Menganalisis hubungan kebijakan sekolah dengan faktor predisposing 

(pengetahuan dan sikap), faktor enabling (ketersediaan sarana dan 

kesempatan), dan faktor reinforcing (dukungan sosial guru) terkait 

perilaku mencuci tangan dan membuang sampah pada siswa SDN Dr. 

Soetomo I Kota Surabaya, 

e. Menganalisis hubungan antara faktor predisposing (pengetahuan dan 

sikap), reinforcing (dukungan sosial guru), dan enabling (ketersediaan 

sarana dan kesempatan) dengan perilaku mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir pada siswa SDN Dr. Soetomo I Kota Surabaya, 

f. Menganalisis hubungan antara faktor predisposing (pengetahuan dan 

sikap), reinforcing (dukungan sosial guru), dan enabling (ketersediaan 

sarana dan kesempatan) dengan perilaku membuang sampah di 

tempatnya pada siswa SDN Dr. Soetomo I Kota Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi peneliti 

Peneliti belajar menerapkan ilmu yang telah diterima di dalam kelas untuk 

melakukan analisis situasi di lapangan, sehingga ditemukan akar penyebab 

dari masalah yang terjadi di lapangan. 

1.5.2 Bagi sekolah 

Sekolah mendapat informasi tentang hubungan pendidikan kesehatan dan 

ketersediaan sarana penunjang perilaku sehat dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat siswa. Sekolah juga dapat menetapkan kebijakan sekolah untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan para siswa, serta sekolah dapat 

mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kesehatan dan penyediaan sarana di 

sekolah terkait perilaku hidup sehat siswa di sekolah. 

1.5.3 Bagi puskesmas 

Puskesmas dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

tidak efektifnya pendidikan kesehatan yang diterapkan di SDN Dr. Soetomo 

I Surabaya, sehingga akan segera dicarikan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut 

1.5.4 Bagi responden 

Responden akan mendapatkan informasi mengenai pentingnya cuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir, serta pentingnya buang sampah pada 

tempatnya. 
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1.5.5 Bagi peneliti lain 

Sebagai acuan untuk penyusunan penelitian lanjutan yang berhubungan 

dengan program pendidikan kesehatan di sekolah dan perilaku mencuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir serta perilaku membuang sampah di 

tempatnya pada siswa sekolah dasar.  
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