
 

DENGAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA SEKOLAH DASAR  

NEGERI DI SIDOARJO 

 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya membina dan 

mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui 

program pendidikan dan pelayanan kesehatan disekolah. Bentuk upaya promosi 

kesehatan di sekolah yaitu melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang 

mempunyai tiga program pokok UKS (TRIAS UKS) yaitu pendidikan kesehatan, 

pelayanan kesehatandan pembinaan lingkungan sekolah sehat, dengan adanya 

fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) akan sangat menunjang terwujudnya 

perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah sehingga menghasilkan derajat 

kesehatan yang optimal bagi peserta didik. 

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai hubungan pelaksanaan 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan upaya promosi kesehatan di SDN 

Geluran 1 Taman dan SDN Barengkrajan 2 Krian Kabupaten Sidoarjo.  

Desain penelitian ini adalah penelitian observasional yang mengkaji faktor 

predisposisi (predisposing factor), faktor pendukung (enabling factor), faktor 

pendorong (reinforcing factor) yang di hubungkan dengan perilaku kader UKS 

dalam upaya promosi kesehatan di sekolah.  

Analisis univariat ini menggunakan distribusi frekuensi untuk 

mengambarkan diskripsi, frekuensi, kategori faktor predisposisi, faktor 

pendukung dan faktor pendorong.  

Berdasarkan hasil observasi distribusi frekuensi, kategori pengetahuan 

siswa baik dari 38 kader UKS, sebanyak 34 kader (89,5%) berpengetahuan baik, 

demikian juga dengan kategori sikap, kepercayaan dan kategori penilaian 

semuanya baik, dapat dikatakan bahwa kader UKS pada kedua sekolah dasar 

tersebut perilaku kader dalam pelaksanaan upaya promosi kesehatan sudah baik. 

Dari hasil uji statistik chi-square semua kategori pengetahuan, sikap, kepercayaan 

dan penilaian kader UKS dengan upaya promosi kesehatan didapat nilai p < 0,05 

yang berari ada hubungan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan Upaya 

Promosi Kesehatan di Sekolah Dasar Negari tersebut. 

Guna menunjang kegiatan kader UKS pada sekolah diharapkan adanya 

pelatihan atau penyuluhan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara berkala 

kepada kader-kader UKS dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

untuk kegiatan-kegiatan UKS, karena para kader UKS akan terus bergantian 

mengingat mereka setiap tahun akan naik kelas ke jenjang berikutnya. 
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