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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan 

sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat merupakan hak 

asasi setiap manusia agar hidup menjadi lebih produktif. Dengan kondisi badan 

yang sehat hidup menjadi lebih sejahtera, oleh karena itu setiap orang wajib 

menjaga dan memelihara kesehatannya. Tidak terkecuali para santri yang hidup di 

lingkungan pesantren. Pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para 

santri dalam menerima  pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat 

berkumpul dan tempat tinggalnya (Qomar, 2007). 

Salah satu cara menjaga agar kondisi badan tetap sehat adalah dengan 

menjaga dan memelihara kebersihan diri atau yang biasa dikenal dengan personal 

hygiene. Kebersihan perorangan atau personal hygiene adalah suatu tindakan 

untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan, baik 

fisik maupun psikisnya (Isro’in & Andarmoyo, 2012). Tetapi, pada umumnya 

kebersihan diri santri kurang diperhatikan. Hal ini didukung dengan perilaku tidak 

sehat, seperti menggantung pakaian di kamar, tidak membolehkan pakaian santri 

putri dijemur di bawah terik matahari, dan saling bertukar pakai benda pribadi, 

seperti sisir dan handuk (Depkes dalam Lestari 2012). Akibatnya apabila ada 

salah satu santri yang memiliki penyakit maka persebaran penyakit menjadi lebih 
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mudah, utamanya penyakit-penyakit menular yang bisa menular melalui kontak 

fisik, maupun udara.  

Menurut Hendri dalam penelitian Lestari (2012) beberapa penyakit yang 

banyak terjadi di pondok pesantren yang penularannya mudah karena santri tidak 

sadar akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungannya yakni scabies, 

diare, dan  ISPA.  

Menurut data yang didapatkan dari Pusat Kesehatan Pesantren Tebuireng 

Jombang, penyakit yang sering dialami santri adalah penyakit ISPA, Scabies, 

dermatitis, dan diare.  

 
Sumber:  Rekam Medis Pusat Kesehatan Pondok Pesantren Tebuireng   Jombang, Tahun 2013-

2014 
 
Gambar 1.1 Distribusi Penyakit Yang Sering Diderita Santri Tahun 2013-

2014 
 

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, penyakit yang paling banyak 

dialami santri adalah ISPA. Scabies merupakan penyakit yang masih dialami oleh 

ISPA Scabies Dermatitis Diare

Tahun 2013 29,69% 8,42% 5,47% 3,43%

Tahun 2014 42,30% 5,60% 7,27% 4,01%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SANTRIWATI 
MENGENAI TINDAKAN KEBERSIHAN DIRI (Studi di Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang)

PUTAKA MASTAR PURNAMASARI



3 
 

 
 

santri meskipun jumlahnya mengalami penurunan. Sedangkan penyakit dermatitis 

dan diare mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga pada tahun 2014.  

Dari beberapa penyakit yang paling sering diderita santri yang tinggal 

dipesantren adalah penyakit kulit seperti panu dan scabies. Menurut 

Rimawardhani dalam Suhelmi 2007, penyebab ketiga penyakit tersebut yakni oleh 

penularan langsung karena kontak langsung dengan penderita dan ada pula yang 

disebabkan karena kontak tidak langsung yang diperoleh dari penggunaan alat-

alat pribadi secara bersama. 

Menurut Depkes RI prevalensi scabies di puskesmas seluruh Indonesia pada 

tahun 2008 adalah 5,6%-12,95% dan scabies menduduki urutan ketiga dari 12 

penyakit kulit tersering. Prevalensi penyakit scabies tahun 2008 di berbagai 

pemukiman kumuh (TPA, rumah susun, pondok pesantren) di Jakarta mencapai 

6,20%, di kab Boyolali sebesar 7,36%, di kab Pasuruan sebesar 8,22% dan di 

Semarang mencapai 5,80% (Siswono, 2008). 

Scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Sarcoptes 

scabei. Bakteri ini menyerang lapisan kulit yang paling tipis dan lembab. 

Sebenarnya penyakit ini tidak membahayakan hanya saja rasa gatal yang timbul 

pada malam hari menyebabkan terganggunya aktivitas dan produktivitas. Tetapi 

apabila dalam penanganannya tidak sesuai bisa menimbulkan komplikasi seperti 

dermatitis. 

Di pondok pesantren bisa dikatakan bahwa penyakit scabies merupakan 

indikator bahwa perilaku bersih diri santri kurang baik. Sungkar (1995) dalam 

bukunya tentang scabies menulis di suatu pesantren yang padat penghuni dan 
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higienenya buruk penderita scabies dapat mencapai 78,7% tetapi pada kelompok 

higiene baik prevalensinya hanya 3,8% (Badri, 2007) 

Salah satu cara untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah 

menjaga kebersihan perorangan (personal hygiene) yang baik. Kebersihan 

perorangan memiliki dampak yang signifikan untuk mengurangi berbagai 

penyakit seperti kutu, cacing, dan kudis  (A.R Dongre, 2006) 

Seseorang dikatakan personal hygienenya baik bila yang bersangkutan 

dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, kuku, rambut, 

mulut dan gigi, pakaian, mata, hidung, dan telinga serta kebersihan alat kelamin. 

(Badri 2003) 

Kebersihan kulit dapat dijaga dengan mandi minimal dua kali sehari, 

membersihkan badan yang basah menggunakan handuk dan berganti pakaian 

secara rutin. Kebersihan kuku dapat dijaga dengan memotong kuku secara rutin 

dan mencuci tangan sesaat sebelum makan dan sesudah melakukan berbagai hal 

menggunakan air yang mengalir dan sabun. Kebersihan rambut dapat di jaga 

dengan keramas menggunakan shampo minimal satu hingga dua kali dalam 

seminggu. Kebersihan mulut dan gigi dijaga dengan teratur menggosok gigi 

sesudah makan dan sebelum tidur menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. 

Kebersihan mata dijaga dengan membersihkannya dengan benar saat mata kotor. 

Kebersihan hidung dijaga dengan membersihkan hidung secara benar apabila 

kotor begitupun dengan telinga serta alat kelamin (Badri, 2003)  

Perilaku bersih diri itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa 

faktor yang mempengaruhinya yakni pengetahuan, sikap, sarana dan prasana 
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pondok, sarana dan prasarana kebersihan individu serta kebijakan yang ada di 

pondok pesantren maupun pengaruh dari Kyai yang menjadi tokoh panutan di 

pondok pesantren. 

Jombang merupakan salah satu kota yang berada di propinsi Jawa Timur 

yang biasa di juluki kota Santri, hal ini dikarenakan di Jombang memang terdapat 

banyak pondok pesantren, baik pondok pesantren tradisional maupun pondok 

pesantren modern dengan peningkatan jumlah santri setiap tahunnya. Setidaknya 

ada empat pondok pesantren besar yang ada dikota Jombang yakni Darul ‘Ulum 

Rejoso Peterongan, Tebuireng di Diwek, Bahrul ‘Ulum di Tambak Beras, dan 

Mamba’ul Ma’arif di Denanyar. . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pondok pesantren merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menimba 

ilmu para santri sekaligus menjadi tempat tinggal secara bersama dalam jangka 

waktu tertentu. Kebiasaan para santri saat tinggal bersama adalah saling bertukar 

baju maupun alat-alat pribadi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

personal hygiene santri tidak baik. Personal hygiene merupakan suatu upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. meliputi 

kebersihan kulit, kuku, rambut, mulut dan gigi, pakaian, mata, hidung, dan telinga 

serta kebersihan alat kelamin. Perilaku tersebut tentunya berisiko terhadap 

berbagai penularan penyakit.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtyas (2011) disalah satu 

pondok pesantren yang berada di Jombang, pada umumnya perilaku santri masih 
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mengabaikan standart kesehatan seperti kurang menjaga kebersihan diri dan 

sering meminjam barang milik temannya. Kondisi kesehatan santri terutama 

penyakit infeksi masih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyakit scabies 

yang banyak diderita oleh santri. Menurut data yang diperoleh dari klinik 

kesehatan pondok pesantren selama bulan Agustus sampai September 2010 

sebesar 145 orang menderita penyakit scabies dari total 789 Santri  

 Pondok pesantren Al-Aqobah merupakan salah satu pondok pesantren yang 

ada di kota Jombang dengan jumlah santri sebanyak 350 pondok pesantren 

tersebut memiliki 20 asrama dengan masing-masing asrama di huni oleh 18 orang. 

Santri yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren Al-Aqobah berada 

pada rentang usia 13-22 tahun yang merupakan pelajar MTs, SMP, MA, dan 

perguruan tinggi. Pondok pesantren Al-Aqobah merupakan pondok pesantren 

modern. Seperti pada pondok pesantren yang lainnya di pondok pesantren Al-

Aqobah santri masih kurang memperdulikan adanya kebersihan diri hal ini 

dibuktikan dengan adanya kebiasaan saling bertukar ataupun meminjam barang 

pribadi.  

Menurut Lawrence Green perilaku sendiri ditentukan oleh tiga faktor yakni 

faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Faktor predisposisi 

dalam perilaku bersih diri adalah pengetahuan, sikap, nilai, dan keyakinan yang 

dianut para santri. Faktor pemungkin yakni hal, salah satunya yakni sarana dan 

prasana yang dimiliki oleh santri maupun yang disediakan oleh pondok. 

Kemudian faktor penguat berupa pengaruh Kyai yang menjadi panutan serta 

kebijakan yang ada di pondok pesantren. Berbagai faktor tersebut nantinya akan 
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berpengaruh terhadap tindakan bersih diri yang akan dilakukan oleh santri. Untuk 

itu perlu dilakukan penelitian mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

perilaku kebersihan diri santriwati di pondok pesantren Al-Aqobah Jombang.  

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang 

dikemukakan, penelitian dibatasi pada masalah faktor yang mempengaruhi 

perilaku santriwati mengenai tindakan kebersihan diri (personal hygiene) di 

Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang sebagai salah satu indikator PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 

1.3.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor yang 

mempengaruhi perilaku santriwati mengenai tindakan kebersihan diri 

(personal hygiene)  di Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang? “ 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 

yang mempengaruhi perilaku santriwati mengenai tindakan kebersihan diri 

(personal hygiene) di pondok pesantren Al-Aqobah Jombang. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mempelajari karakteristik responden berupa santriwati meliputi umur, 

lama tinggal, status kesehatan dan tingkat pendidikan.  

2. Mempelajari higiene perorangan yang meliputi kebersihan rambut, 

kebersihan tangan dan kuku, kebersihan tempat tidur, kebersihan kulit, 

kebersihan gigi dan mulut, kebersihan mata, kebersihan telinga dan 

hidung, kebersihan kaki dan kebersihan alat kelamin. 

3. Mempelajari predisposing factor berupa pengetahuan (knowledge) dan 

sikap para santriwati tentang kebersihan diri. 

4. Mempelajari enabling factor berupa sarana dan prasarana pondok 

maupun sarana dan prasarana pribadi, yang mempengaruhi tindakan 

kebersihan diri santriwati.  

5. Mempelajari reinforcing factor berupa kebijakan mengenai kebersihan 

yang ada dipondok pesantren serta pengetahuan ustadzah berkaitan 

dengan kebersihan diri santriwati.  

6. Mempelajari faktor yang paling berpengaruh terhadap tindakan 

kebersihan diri santriwati di pondok pesantren Al-Aqobah. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang hendak diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

Sebagai salah satu referensi studi ilmu kesehatan yang berkaitan dengan 

perilaku kesehatan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SANTRIWATI 
MENGENAI TINDAKAN KEBERSIHAN DIRI (Studi di Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang)

PUTAKA MASTAR PURNAMASARI



9 
 

 
 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan wawasan berfikir ilmiah serta menerapkan ilmu-

ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu dapat dijadikan 

bahan kajian dan diskusi untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut 

mengenai kesehatan di pondok pesantren. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk intervensi program kesehatan 

baik bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun yayasan pondok pesantren. 
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