
vii 

ABSTRAK 

 

Kebersihan merupakan suatu keadaan yang terbebas dari kotoran, 

termasuk debu, sampah dan bau. Kebersihan juga merupakan gaya hidup, dan 

juga termasuk dalam PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Dalam PHBS, 

terdapat anjuran unutk berolah raga. Konsumsi makanan setelah berolah raga 

dapat mengembalikan stamina tubuh yang hilang. Akan tetapi, sering melupakan 

CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum mengkonsumsi makanan. 

HBM (Health Belief Model) teori yang di gunakan dalam penelitian ini 

guna untuk mengetahui persepsi, pola kebiasaan, dan perilaku informan di SMAK 

Santa Agnes Surabaya. Penelitian dilakukan di SMAK Santa Agnes Surabaya 

dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah 

8 orang. Pengambilan informan  menggunakan teknik accidental sampling. 

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi siswa-siswi, pola kebiasaan siswa-

siswi dan perilaku siswa-siswi terkait dengan CTPS. 

Persepsi informan masih perlu di tingkatkan, karena langkah dalam cuci 

tangan yang di anjurkan oleh WHO tidak dapat disebutkan dengan benar. Manfaat, 

hambatan, dan motivasi yang dirasakan oleh informan sudah menunjukan hasil 

yang baik. Pola kebiasaan informan yang tidak melakukan CTPS setelah berolah 

raga dan sebelum mengkonsumsi makanan sangatlah tidak baik, karena kebiasaan 

tersebut memiliki risiko cukup besar untuk terserang penyakit. Perilaku yang 

dimiliki informan cukup beragam, akan tetapi terdapat satu perilaku yang sulit 

untuk dirubah yaitu malas. Malas dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi 

kesehatan, terutama terkait dengan CTPS. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh informan memiliki perilaku 

yang beragam dan berisiko terhadap kesehatannya. Perilaku malas merupakan 

kunci utama yang harus dilawan agar tidak mengganggu kesehatan. 

 

Kata kunci : CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), siswa-siswi SMA, HBM (Health 

Belief Model) 
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