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  BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Belajar 

1. Konsep belajar  

Belajar adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 

dalam kegiatan sehari-hari. Dalam al qur‟an dijelaskan bahwa belajar 

dimulai dari sejak dalam kandungan hingga sampai keliang lahat dan 

belajar wajib hukumnya bagi umat islam baik laki-laki ataupun 

perempuan. Dengan belajar sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu 

setelah belajar. 

Belajar menurut Muchlas Samani (2014: 9), adalah suatu aktivitas 

atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan 

kepribadian. Hilgard (1962) dalam Muchlas Samani (2014: 12), belajar 

adalah suatu proses dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena 

adanya respon terhadap suatu situasi. Gagne, Divesta and Thompson 

(1970) dalam Sukmadinata (2004: 156), belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang relative menetap sebagai hasil dari pengalaman. Dari beberapa 

teori di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses dimana 

suatu perilaku muncul karena adanya respon terhadap situasi yang 

berguna untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian.  

Tiga atribut pokok (ciri utama) belajar, yaitu: proses, perubahan perilaku 

dan pengalaman.  
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a. Proses 

Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses 

berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan 

perasaannya aktif. Aktifitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak 

dapat diamati orang lain, akan tetapi terasa oleh yag bersangkutan 

(orang yang sedang belajar). Guru tidak dapat melihat aktifitas 

pikiran dan perasaan siswa. Guru hanya dapat mengamati 

manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktifitas 

pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut.  

b. Perubahan perilaku 

Hasil belajar berupa perbahan perilaku atau tingkah laku. 

Seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, 

baik yang berupa pengetahuan, ketrampilan tau pengasaan nilai-nilai 

(sikap). Menurut para ahli psikologi tidak semua perubahan perilaku 

dapat digolongkan kedalam hasil belajar. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar dikelompokan kedalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif 

(pengetahuan), afektif (penguasaan nilai-nilai atau sikap) dan 

psikomotorik (keterampilan). 

c. Pengalaman  

Belajar adalah mengalami. Dalam arti belajar terjadi didalam 

interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. Contoh lingkungan fisik ialah: buku, alat 

Pengaruh Perilaku Hidup..., Mohammad Mahfudin, FKIP UMP, 2017



 
  

 

 

8 

peraga, dan alam sekitar. Contoh lingkungan sosial yaitu: guru, siswa, 

pustakawan dan kepala sekolah. 

2. Prinsip belajar 

Prinsip belajar merupakan ketentuan atau hukum yang harus dijadikan 

pegangan didalam pelaksanaan kegiatan belajar. Sebagai suatu hukum, 

prinsip belajar akan sangat menetukan proses dan hasil belajar.  

a. Motivasi  

Motivai berfungsi sebagai motor penggerang aktivitas. Bila motornya 

tidak ada maka aktivitas tidak akan terjadi, dan bila motornya lemah 

aktivitas yang terjadipun lemah pula. 

b. Perhatian  

Perhatian erat sekali kaitannya dengan motivasi bahkan tidak dapat 

dipisahan. Perhatian ialah pemusatan energy psikis (pikiran dan 

perasaan terhadap suatu objek).  

c. Aktivitas  

Seperti telah dibahas didepan bahwa belajar itu sendiri adalah 

aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emosional. Bila ada siswa yang 

duduk dikelas pada saat pelajaran berlangsung, akan tetapi mental 

emosionalnya tidak terlibat aktif didalam situasi pembelajaran itu, 

pada hakikatnya siswa tersebut tidak ikut  belajar. Oleh karena itu, 

guru jangan sekali-kali membiarkan siswa tidak ikut aktif belajar. 

Lebih dari sekedar mengaktifkan siswa belajar, guru harus berusaha 

meningkatkan kadar aktivitas belajar tersebut. 
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d. Siswa perlu dengan segera mengetahui apakah yang ia lakukan 

didalam proses pembelajaran atau yang ia peroleh dari proses 

pembelajaran tersebut sudah benar atau belum. Bila ternyata masih 

salah, pada bagian mana ia dan mengapa salah serta bagaimana ia 

melakukan kegiatan belajar tersebut.  

e. Untuk itu siswa perlu sekali memperoleh balikan dengan segera, 

supaya ia tidak terlanjur berbuat kesalahan yang dapat menimbulkan 

kegagalan belajar. 

f. Perbedaan individu 

Belajar tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Tidak belajar, 

berarti tidak akan memperoleh kemampuan. Belajar dalam arti proses 

mental dan emosional terjadi secara individual. Jika kita mengajar 

disuatu kelas, sudah tentu kadar aktivitas belajar siswa beragam. 

Siswa belajar sebagai pribadi sendiri yang memiliki perbedaan dari 

siswa lain. Perbedaan itu mungkin dalam hal pengalaman, minat, 

bakat, kebiasaan belajar, kecerdasan tipe belajar, dan ebagainya. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip 

belajar adalah merupakan ketentuan atau hukum yang harus dijadikan 

pegangan didalam pelaksanaan kegiatan beajar yang didalamnya 

mencakup motivasi, perhatian, aktivitas, balikan, dan perbedaan 

individual yang semuanya dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. 
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B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

1. Definisi PHBS 

PHBS berasal dari tiga kata yaitu perilaku, hidup bersih dan sehat. 

a. Perilaku 

Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau 

aktivitas organisme atau mahluk hidup yang bersangkutan. Skiner 

1938 dalam (Notoatmojo, 2010: 20) seorang ahli psikologi 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dachroni (2013) dalam 

Jambore Kader Kesehatan, perilaku adalah merupakan perbuatan 

yang dapat diamati dan dilakukan berulang-ulang, yang didasari oleh 

pengetahuan dan kemauan serta didukung oleh adanya peluang dan 

sarana yang diperlukan. Robert Y. Kwick (1972) menyatakan bahwa 

perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat 

diamati dan bahkan dipelajari. Berdasarkan beberapa pendapat diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau 

aktivitas manusia yang dapat diamati, dipelajari dan terjadi karena 

adanya respon terhadap stimulus serta dilakukan berulang-ulang yang 

didasari oleh pengetahuan dan kemauan serta didukung oleh adanya 

peluang dan sarana yang diperlukan. 

b. Hidup bersih 

Hidup bersih merupakan pola hidup yang selalu menjaga 

kebersihan yaitu diantaranya kebersihan diri dan kebersihan 

lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan menurut Dachroni dalam 
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(Jambore Kader Kesehatan, 2013) bahwa hidup bersih adalah 

kehidupan yang nyaman dan bersih tanpa adanya suatu kotoran, najis 

atau gangguan lainnya. 

Hidup bersih dapat disimpulkan yaitu pola hidup yang selalu 

menjaga kebersihan diri dan lingkungannya agar kehidupan menjadi 

nyaman tanpa adanya suatu kotoran, najis dan gangguan lainnya.  

c. Sehat 

Sehat adalah suatu keadaan yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia untuk dapat menjalankan kegiatannya. Kesehatan menurut 

UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PHBS adalah 

merupakan serangkaian kegiatan manusia yang dapat diamati, dipelajari 

dan terjadi karena adanya respon terhadap stimulus tentang kesehatan 

yang dilakukan atas dasar kesadaran, yang membuat individu, keluarga 

dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dan berperan aktif 

dalam memelihara serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

2. Tujuan PHBS 

Tujuan PHBS menurut Depkes RI adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk 
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hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat 

termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Tujuan PHBS menurut Kemenkes 2011 terbagi menjadi dua, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan umum, acuan bagi lintas program dan lintas sektor dalam 

rangka pengembangan program PHBS percontohan untuk 

meningkatkan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan 

sehat secara bertahap dan berkesinambungan menuju Kabupaten atau 

Kota sehat. 

b. Tujuan khusus 

1) Tersedianya pedoman pelaksanaan program PHBS Kabupaten 

atau Kota percontohan untuk meningkatkan cakupan rumah 

tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. 

2) Terlaksananya pengembangan Kabupaten atau Kota 

percontohan program PHBS.  

3) Meningkatnya cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih 

dan sehat. 

4) Meningkatnya Desa atau  Kelurahan dan Kabupaten atau Kota 

sehat. 

3. Manfaat PHBS 

Keluarga yang melaksanakan PHBS maka setiap rumah tangga 

akan meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Rumah tangga yang 

sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. Dengan 

meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga maka biaya yang tadinya 
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dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi 

seperti biaya pendidikan dan usaha lain yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan anggota rumah tangga. Salah satu indikator menilai 

keberhasilan Pemerintah Daerah Kbupaten/Kota dibidang kesehatan 

adalah pelaksanaan PHBS. PHBS juga bermanfaat untuk meningkatkan 

citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, sehingga dapat menjadi 

percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain (Atikah dan Eni, 2012: 

10). 

 

C. PHBS di Rumah Tangga 

PHBS di rumah tangga berasal dari dua kata yaitu PHBS dan rumah 

tangga. PHBS adalah merupakan serangkaian kegiatan manusia yang dapat 

diamati, dipelajari dan terjadi karena adanya respon terhadap stimulus tentang 

kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, yang membuat individu, 

keluarga dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dan berperan aktif 

dalam memelihara serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal 

bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau 

akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa PHBS di rumah 

tangga adalah merupakan serangkaian kegiatan manusia yang dapat diamati, 

dipelajari dan terjadi karena adanya respon terhadap stimulus tentang 

kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, yang membuat individu, 
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keluarga dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dan berperan aktif 

dalam memelihara serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis 

yang dilakukan di dalam suatu kelompok atau keluarga. 

Indikator PHBS di rumah tangga adalah: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

2. Memberi ASI ekslusif 

3. Mimbang balita setiap bulan 

4. Menggunakan air bersih 

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

6. Menggunakan jamban sehat 

7. Memberantas jentik dirumah sekali seminggu 

8. Makan buah dan sayur setiap hari 

9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok didalam rumah 

 

D. PHBS di Sekolah 

1. Sekolah  

Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapih 

dengan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja disusun yang 

disebut kurikulum. Sekolah adalah tempat diselenggarakannya proses 

belajar mengajar secara formal, dimana terjadi transformasi ilmu 

pengetahuan dari  para guru atau pengajar kepada anak didiknya. Sekolah 

memegang peran penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar 
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sekali pada jiwa anak, maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan 

sekolah juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk 

membentuk pribadi anak (Ahmadi, 2003). 

2. PHBS di sekolah  

PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh 

peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar 

kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu 

mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif 

dalam mewujudkan lingkungan sehat (Atikah dan Eni, 2012: 21). 

3. Indikator PHBS di Sekolah 

a. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun 

b. Mengkonsumsi jajanan sehat dikantin sekolah 

c. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 

d. Olahraga yang teratur dan terukur 

e. Memberantas jentik nyamuk 

f. Tidak merokok disekolah 

g. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan 

h. Membuang sampah pada tempatnya 

4. Manfaat PHBS di sekolah antara lain yaitu: 

a. Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, 

guru, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai 

gangguan dan ancaman penyakit.  
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b. Meningkatnya semangat proses belajar mengajar yang berdampak 

pada prestasi belajar peserta didik. 

c. Citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat 

sehingga mampu menarik minat orang tua (masyarakat). 

d. Meningkatnya citra pemerintah daerah dibidang pendidikan. 

e. Menjadi percontohan sekolah sehat bagi sekolah lain (Atikah dan 

Eni, 2012: 24). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PHBS di sekolah 

adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh warga sekolah, 

dipraktekan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang bermanfaat 

untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan taraf kesehatan, 

menciptakan suasana yang bersih di lingkungan sekolah  dan meningkatkan 

semangat proses belajar mengajar. PHBS di sekolah hendaknya dilakukan 

dengan baik oleh semua warga sekolah. PHBS di sekolah mempunyai manfaat 

yang sangat banyak bagi sekolah dan proses belajar. 

 

E. Kesehatan 

1. Definisi kesehatan 

Kesehatan adalah suatu keadaan fisik maupun psikis yang prima. 

Kesehatan sangat perlu dijaga agar setiap manusia mampu melakukan 

aktivitasnya sebagaimana mestinya, dengan demikian maka kesehatan 

adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menunjang 

kehidupan manusia. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah 

keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
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memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

2. Tujuan kesehatan 

Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara social dan ekonomis. 

3. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu secara umum dan secara khusus.  

a. Tujuan dan ruang lingkup secara umum, antara lain: 

1) Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya, dan 

ancaman pada kesehatan, dan kesejahteraan hidup manusia. 

2) Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-

sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan, dan kesejahteraan hidup manusia. 

3) Melakukan kerja sama, dan menerapkan program terpadu di 

antara masyarakat, dan institusi pemerintah serta lembaga 

nonpemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah 

penyakit menular. 

b. Adapun tujuan, dan ruang lingkup secara khusus meliputi usaha-

usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup 

manusia, yang di antaranya berupa: 
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1) Menyediakan air bersih yang cukup, dan memenuhi persyaratan 

kesehatan. 

2) Makanan, dan minuman yang diproduksi dalam skala besar, dan 

dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. 

3) Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batubara, 

kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi 

kesehatan, dan makhluk hidup lain, dan menjadi penyebab 

terjadinya perubahan ekosistem. 

4) Limbah cair, dan padat yang berasal dari rumah tangga, 

pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 

5) Kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor 

penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. 

6) Perumahan dan bangunan yang layak huni, dan memenuhi 

syarat kesehatan. 

7) Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja. 

8) Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 

program kesehatan lingkungan 

c. Tujuan pembangunan kesehatan 

Tujuan pembangunan kesehatan menurut UU No 39 tahun 

2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. 
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4. Dasar-dasar pembangunan kesehatan 

Dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah sebagai 

berikut:  

a. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal agar dapat bekerja, dan hidup layak sesuai dengan martabat 

manusia. 

b. Pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara, 

dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. 

c. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah, dan 

dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah, dan 

masyarakat (Wikipedia kesehatan). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan 

keadaan fisik maupun psikis yang prima yang dibutuhkan seseorang untuk 

dapat menjalankan aktivitas dan bertujuan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang tinggi  serta semua warga negara berhak milikinya. Kesehatan 

tidak hanya berhak dimiliki tetapi juga berhak di ciptakan oleh semua warga 

negara, agar semua warga negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik 

dan dapat produktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

 

F. Percaya Diri 

1. Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas 

kemampuan yang mereka miliki. Sikap Percaya diri menurut Dariyo 
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(2011: 206) mengemukakan bahwa percaya diri (self confidence) 

merupakan kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini 

seluruh potensinya agar dapat digunakan dalam menghadapi penyesuaian 

diri dengan lingkungan hidupnya. Orang yang percaya diri biasanya 

mempunyai inisiatif, kreatif dan optimis terhadap masa depan, mampu 

menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, berpiki positif, 

menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Orang yang 

tidak percaya diri ditandai dengan sikap-sikap yang cenderung 

melemahkan semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, pasif, apatis 

dan cenderung apriori.  

Pengertian sikap percaya diri berbeda dengan Desmita (2009: 164) 

bahwa percaya diri adalah konsep diri. Konsep diri adalah gagasa tentang 

diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian 

seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara 

kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang 

diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi 

manusia sebagaimna yang kita harapkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa percaya 

diri adalah sikap yang timbul pada diri seseorang tentang keyakinannya 

akan kemampuan diri sendiri terhadap suatu hal yang menjadi 

harapannya. Sikap percaya diri seseorang timbul karena orang tersebut 

yakin akan kemampuan dan tujuan yang akan dicapai. Sikap percaya diri 
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juga dapat membantu untuk mencapai berbagai prestasi, keberhasilan dan 

kesuksesan dalam melakukan berbagai hal. 

2. Indikator Sikap Percaya Diri 

Kepercayaan diri merupakan sikap individu atau siswa yang yakin 

akan kemampuan dirinya atau mempunyai pandangan yang bersifat 

positif terhadap dirinya, dan tidak perlu membandingkan dirinya dengan 

orang lain. Kepercayaan diri ini memiliki indikator yang berguna untuk 

mempermudah pada kegiatan pengamatan (observasi) dan penyusunan 

angket percaya diri. Indikator percaya diri menurut Mulyasa (2014: 147) 

adalah sebagai berikut:  

1) Pantang menyerah. 

2) Berani mengatakan pendapat. 

3) Berani bertanya. 

4) Mengutamakan usaha sendiri dari pada bantuan. 

5) Berpenampilan tenang. 

3. Ciri-ciri Sikap Percaya Diri 

Sikap percaya diri tidak hanya memiliki indikator tetapi juga memiliki 

ciri-ciri, ciri-ciri sikap percaya diri yang proposional menurut Ubaedy 

(2007: 8-9) adalah:  

1) Mempunyai keputusan hidup yang mantap, tidak plin-plan, tidak 

ragu-ragu, dan tidak minder. 

2) Mempunyai power personal yang kuat, kharismatik, dan disegani. 
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3) Relatif lebih terbebas dari berbagai rasa terancam atau rasa tertekan, 

baik itu oleh keadaan ataupun lingkungan. 

4) Mempunyai jatidiri yang jauh lebih kuat dan lebih jelas. 

5) Mempunyai komitmen yang kuat untuk maju atau unya kesadaran 

tangggung jawab yang lebih tinggi. 

4. Ciri-ciri Sikap Tidak Percaya Diri 

Seseorang tidak hanya memiliki ciri-ciri percaya diri, tetapi juga 

memiliki ciri-ciri sikap tidak percaya diri. Menurut Ubaedy (2007: 13) 

mengatakan bahwa ciri-ciri seseorang yang tidak mempunyai sikap 

percaya diri yang proporsional, antara lain: 

1) Tidak memiliki sesuatu (keinginan, tujuan, target) yang 

diperjuangkan secara sungguh-sungguh. 

2) Tidak memiliki keputusan melangkah yang decissive 

(mengambang). 

3) Mudah frustasi atau give-up ketika menghadapi masalah atau 

kesulitan. 

4) Kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-

setengah. 

5) Sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung 

jawab (tidak optimal). 

6) Canggung dalam menghadapi orang. 

7) Tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan 

kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. 
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8) Sering memiliki harapan yang tidak realistis. 

9) Terlalu perfeksionis. 

10) Terlalu sensitif (perasa). 

5. Kiat-Kiat Memperbaiki Sikap Percaya Diri 

Kepercayaan diri seorang siswa dapat diperbaiki melalui beberapa cara, 

menurut Lauser (2006: 15-16) menyatakan bahwa cara untuk 

memperbaiki kepercayaan diri, diantaranya:  

1) Mencari sebab sebab yang menjadikan rasa rendah diri. 

2) Mengatasi kelemahan yang dipunya dengan kemauan yang kuat. 

3) Mencoba kembangkan bakat dan kemampuan. 

4) Berbahagia dengan keberhasilan yang diperoleh dalam suatu bidang 

tertentu. 

5) Membebaskan pendapat diri dari pendapat orang lain. 

6) Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. 

7) Mengembangkan bakat-bakat melalui hobi yang dimiliki. 

8) Mengerjakan pekerjaan yang sulit dengan rasa optimis. 

9) Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri 

merupakan aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

timbul akibat dari keyakinan akan kemampuan dan tujuan yang akan dicapai. 

Percaya diri sangat perlu ditingkatkan, terutama pada anak usia sekolah dasar. 

Dengan percaya diri siswa sekolah dasar dapat menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan dan juga dengan percaya diri siswa mampu mengikuti 

pembelajaran dengan baik serta dapat berdampak pada hasil belajarnya. 
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G. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang pengaruh kebersihan dan hidup sehat 

terhadap prestasi belajar sudah pernah dilakukan, diantaranya: 

Penelitian oleh Rahmat, A (2015) tentang “Perilaku Hidup Sehat dan 

Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar” menyatakan bahwa perilaku hidup 

sehat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap prestasi belajar siswa, yakni 

perilaku hidup sehat dapat menentukan prestasi belajar siswa dengan 

presertase 38% sedangkan sisanya yaitu 62% dipengaruhi faktor-faktor yang 

lainnya. 

Penelitian lain oleh Gomo, Umboh dan Pandelaki (2013) tentang 

gambaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sekolah pada siswa kelas 

akselerasi di SMPN 8 manado menunjukan hasil bahwa pengetahuan siswa 

akselerasi SMPN 8 Manado terhadap PHBS sekolah baik, dimana 90,4% 

siswa mengetahui akan PHBS sekolah. Sikap siswa akselerasi SMPN 8 

Manado terhadap PHBS adalah baik, dimana 89% setuju terhadap konsep 

PHBS sekolah. Tindakan siswa akselerasi SMPN 8 Manado terhadap PHBS 

sekolah adalah baik, dengan 68% siswa mempraktekan pengetahuan mereka. 

Dari kedua penelitian yang pernah dilakukan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap prestasi belajar, semakin tinggi perilaku hidup bersih 

dan sehat semakin tinggi pula prestasi belajar anak sekolah dasar. 
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H. Kerangka Pikir 

Deskripsi teori di atas menghasilkan kerangka berpikir dari variabel-

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perilaku hidup bersih dan 

sehat adalah merupakan serangkaian perilaku tentang kesehatan yang 

dilakukan atas dasar kesadaran, yang membuat individu, keluarga dan 

masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam 

memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan 

menurut UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Percaya diri adalah sikap yang 

timbul pada diri seseorang tentang keyakinannya akan kemampuan diri 

sendiri terhadap suatu hal yang menjadi harapannya. Sikap percaya diri 

seseorang timbul karena orang tersebut yakin akan kemampuan dan tujuan 

yang akan dicapai. Sikap percaya diri juga dapat membantu untuk mencapai 

berbagai prestasi, keberhasilan dan kesuksesan dalam melakukan berbagai 

hal. 

Berkenaan dengan keterlibatan siswa secara fisik maupun psikis, 

dibutuhkan fisik yang sehat dan kuat, sebab antara aspek fisik dan psikis 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling 

mempengaruhi. Kesehatan fisik tergantung pada perilaku hidup bersih dan 

sehat dari siswa itu sendiri, dalam arti perilaku hidup bersih dan sehat yang 

dilakukan siswa akan berdampak positif pada kesehatan fisik siswa, 

selanjutnya kondisi fisik yang sehat akan berkontribusi terhadap aktivitas 

belajar siswa. Aktivitas belajar yang optimal pada gilirannya akan berdampak 
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pada hasil belajarnya, salah satunya hasil belajar berupa karakter percaya diri 

pada siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup sehat 

akan berdampak pada percaya diri siswa. 

Kerangka berpikir sebagimana dijelaskan dapat digambarkan dalam 

skema berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dari gambar kerangka berpikir tersebut terdapat dua variabel didalamnya, 

yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel atau 

timbulnya variable dependen (Sugiyono, 2010: 61). Variable independen 

dalam hal ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat siswa. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen 

atau bebas (Sugiyono, 2010:61). Variable dependen dalam hal ini yaitu 

percaya diri siswa. 
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I. Hipotesis 

Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan percaya 

diri. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku hidup bersih dan sehat 

dengan percaya diri. 
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