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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu misi pembangunan kesehatan di Indonesia adalah 

menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) seperti yang rutin dilaksanakan puskesmas dengan 

mengontrol status PHBS di masyarakat pada masing-masing tatanan. Perilaku 

hidup bersih dan sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku atas dasar 

kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu 

mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam 

mewujudkan lingkungan sehat yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan 

masyarakat lingkungan sekolah (Depkes RI, 2009). 

Pada anak usia Sekolah Dasar (6-12 tahun) merupakan kelompok usia 

yang rawan dan rentan terhadap masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang 

dihadapi oleh anak usia sekolah pada dasarnya cukup kompleks dan 

bervariasi. Masalah kesehatan yang muncul biasanya berkaitan dengan 

kebersihan perorangan dan lingkungan, permasalahan yang lebih menonjol 

adalah perilaku hidup bersih dan sehat seperti cara menggosok gigi yang 

benar, mencuci tangan pakai sabun, dan kebersihan diri lainnya (Wong, 2009). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdasar kan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI. NO.1193/MENKES/SK/2004 adalah salah satu 

kebijakan nasional. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan program 

pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi baik perorangan, 
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keluarga maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan 

perilaku serta sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara komunikasi informasi maupun melalui jalur edukasi. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terbagi dalam lima tatanan yakni 

tatanan rumah tangga, tatanan sekolah, tatanan tempat kerja, tatanan sarana 

kesehatan dan tempat-tempat umum. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  di 

sekolah  merupakan upaya untuk  memperdayakan siswa, guru, dan 

masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan 

PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Perilaku hidup 

bersih dan sehat juga merupakan 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 (Depkes RI, 2007). 

Indikator PHBS di sekolah meliputi mencuci tangan dengan air bersih 

mengalir dan sabun, mengkonsumsi jajanan sehat di warung /kantin sekolah, 

menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olah raga yang teratur dan 

terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan 

dan mengukur tinggi badan setiap bulan, dan membuang sampah pada 

tempatnya. 

Menurut profil Kesehatan Nasional menyatakan bahwa cakupan SD atau 

sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 pada 

tahun 2013 di Indonesia yang sebesar 73,91% mengalami penurunan 
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dibandingkan cakupan tahun 2012 yang sebesar 83,95%. Selain terjadi 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut juga belum 

memenuhi target Renstra 2013 yang sebesar 94%. Sebagian besar provinsi 

belum memenuhi target 94%, hanya 6 provinsi yang telah mencapai target 

Renstra 2013 yaitu Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, DKI 

Jakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Dengan demikian Jawa tengah termasuk 

propinsi yang belum memenuhi target Renstra. 

Data dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tentang profil 

kesehatan Jawa tengah menyatakan bahwa cakupan penjaringan kesehatan 

siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau guru UKS atau kader 

kesehatan sekolah tahun 2012 sebesar 70,08%, menurun dibandingkan dengan 

cakupan tahun 2011 (78,72%). Jumlah siswa SD dan setingkat tahun 2012 

sebanyak 825.188 anak. Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai strata 

UKS sebesar 549.673 (66,6%).Cakupan perawatan gigi dan mulut murid 

SD/MI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 53,6% mengalami 

penurunan bila dibanding tahun 2011 (55,30%). 

Laporan profil sanitasi Kabupaten Banyumas tahun 2011 mengatakan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat Kabupaten Banyumas dapat 

dilihat dari perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS). Menurut survey EHRA 

yang dilakukan pada 110 desa atau kelurahan atau 4400 Responden diperoleh 

gambaran CTPS sebagai berikut sekitar 96,3% responden yang tidak mencuci 

tangan pada saat sebelum ke toilet dan hanya 3,7% yang mencuci tangan 

sebelum ke toilet. Setelah menceboki baik diri sendiri atau anaknya biasanya 
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seseorang mencuci tangan dengan sabun, sebanyak 30,4% orang yang 

melakukan hal ini dan 69,6% tidak melalukannya. Setelah buang air besar 

tentunya anggota keluarga selalu mencuci tangan dengan mengunakan sabun 

59.9% responden melakukan hal ini sedangkan 40,1% lainnya tidak. Mencuci 

tangan sebelum makan nampaknya telah menjadi kebiasaan bagi anggota 

keluarga terbukti dengan sebanyak 70,2% responden yang memilihnya dan 

hanya 29,8% responden yang tidak memilihnya.  Kebiasaan mencuci tangan 

sebelum makan ini juga berlanjut ketika setelah makan. Hal ini terlihat ada 

sekitar 71,3% responden  yang mencuci tangan dengan sabun setelah mereka 

makan dan hanya 28,7% yang tidak melakukannya.  

Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun ini nampaknya kurang 

dilakukan oleh anggota keluarga saat menyuapi anaknya, hanya 25,8% 

responden yang mencuci tangan dan selebihnya  74,2% responden tidak 

mencuci tangan saat akan menyuapi anak. Sebelum menyiapkan makan 

anggota keluarga yang tidak mencuci tangan dengan sabun sebanyak 76,3% 

sedangkan 23,7% lainnya mencuci tangan dengan sabun.  Setelah memegang 

hewan banyak responden yang mencuci tangan dengan sabun dengan presenta 

sebesar 41,5% sedangkan 58,5% lainnya tidak mencuci tangan setelah 

memegang hewan. Responden yang mencuci tangan sebelum sholat hanya 

sekitar  25,4%dan 74,6% tidak mencuci tangan sebelum sholat. 

Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung terletak di wilayah Kelurahan Tanjung 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdiri dari 6 kelas 

yaitu kelas 1-6. Sekolah yang masuk dari pukul 07.00- 12.00 ini memiliki 4 
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jamban dan 1 kamar mandi kecil untuk para siswanya akan tetapi sekolah ini 

tidak memiliki kantin sekolah sehingga siswa membeli jajanan pada pedagang 

keliling yang berada dilingkungan sekolah tersebut sejak jam sekolah dimulai. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan disekolah siswa membeli dan 

mengkonsumsi makanan jajanan pada pedagang yang berada di linggkungan 

sekolah. Jajanan yang dijual dan disajikan tidak dalam keadaan tertutup 

sehingga memungkinkan lalat atau serangga hinggap pada jajanan tersebut, 

selain itu para siswa yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan 

tersebut ternyata tidak mencuci tangan terlebih dahulu baik sebelum maupun 

sesudah makan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terhadap 10 siswa/siswi 

SDN 3 Tanjung dengan metode wawancara menggunakan kuesioner 

sederhana dan observasi yang berisi 8 pertanyaan tentang PHBS terdiri dari 

kebiasaan mandi 2 kali sehari, keramas, gosok gigi, potong kuku, membuang 

sampah pada tempatnya, jajan makanan sehat disekolah, cuci tangan sebelum 

makan, ketersediaan jamban di sekolah, dan pemeriksaan kuku rutin oleh 

guru, diperoleh hasil bahwa 7 orang siswa memiliki PHBS yang buruk yakni 

dengan memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan dengan 

sabun, buang sampah sembarangan, makan jajanan yang tidak sehat di 

sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembimbing juga diperoleh 

keterangan bahwa program angka kesakitan yang ada diperoleh dari catatan 

kesehatan di UKS SDN 3 Tanjung bahwa 4 siswa mengalami diare setiap 
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harinya dan 6 siswa mengalami sakit kepala. Ini menunjukan bahwa perilaku 

hidup bersih yang ada pada siswa SDN 3 Tanjung masih kategori belum baik. 

Silabus mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 

Sekolah Dasar, prosentase proses belajar mengajar lebih banyak pada praktek 

langsung misalnya permainan sepak bola, atletik, renang dan lain – lain. 

Sedangkan materi PHBS cenderung jarang dilakukan di kelas dan proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah, sehingga pembelajaran 

kurang bermakna, tidak menarik dan tidak mencapai hasil yang memuaskan 

terbukti PHBS belum maksimal di sekolah Dasar ini. 

Anak sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima 

perubahan atau pembaharuan. Anak belajar mengenal lingkungan dan 

menyerap pengetahuan melalui apa yang dilihat dan didengarnya, bahkan 55% 

pengetahuan anak didapat dari pengamatan dan pendengaran, sehingga indra 

penglihatan dan pendengaran merupakan pintu gerbang masuknya ilmu 

pengetahuan kedalam diri anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan diantaranya adalah pendidikan, ekonomi, hubungan sosial-

budaya, pengalaman, akses pelayanan kesehatan dan paparan media. Media 

audio-visual merupakan salah satu sarana alternative dalam melakukan proses 

pembelajaran untuk penyampaian pesan/informasi berbasis teknologi. Melalui 

media audio-visual penyampaian dapat lebih interaktif dan lebih 

memungkinkan terjadinya two way traffic dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan pengmatan yang dilakukan peneiliti banyak siswa yang 

belum mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah membeli jajan dan 
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keterbatasan sarana antara lain kantin dan ruang uks yang tidak representative 

juga pembelajaran atau penyuluhan  PHBS melalui proses kegiatan belajar 

mengajar yang kurang menarik dan kurang bermakna maka PHBS di sekolah 

ini belum memenuhi standar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Media AUDIO-VISUAL terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada 

Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian Adakah pengaruh media audio-visual terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) pada siswa SDN 3 Tanjung? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penyuluhan dengan menggunakan media audio 

visual mengenai PHBS di SDN 3 Tanjung 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan dan sikap mengenai PHBS siswa SDN 

3 Tanjung sebelum dilakukan intervensi penyuluhan kesehatan. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan dan sikap mengenai PHBS siswa SDN 

3 Tanjung sesudah dilakukan intervensi penyuluhan kesehatan.
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi  Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi 

dan penjelasan kepada institusi pendidikan khususnya SDN 3 Tanjung 

terhadap pengetahuan dan sikap mengenai PHBS 

2. Bagi Fakultas 

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan untuk 

pengembangan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan yang 

berbeda mengenai PHBS 

3. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan siswa tentang PHBS  

4. Bagi Peneliti  

Sebagai penerapan proses berfikir dalam menganalisa suatu masalah, juga 

sebagai media latihan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam 

perkuliahan khususnya dibidang penelitian dan pendidikan kesehatan. 

E. Penelitian Terkait  

Penelitian dengan judul “ Pengaruh Penyuluhan Kesehataan Perilaku Hidup 

Bersih Sehat (PHBS) dengan menggunakan metode Audio Visual terhadap 

Pengetahuan dan Siswa SDN 3 Tanjung” . adapun penelitian terkait : 

1. Lubis (2013) yang meneliti tentang pengaruh penyuluhan dengan metode 

ceramah dan diskusi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap anak 
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kelurahan namogajah kecamatan Medan Tuntungan 2013. Penelitian ini 

menggunakan Desain penelitian one group pretest-posttest design untuk 

membandingkan pengetahuan tentang PHBS dan menggunakan sampel 

seluruh siswa kelas 4 & 5 yang berjumlah 38 siswa.  

Perbedaan penelitian Lubis (2013) dengan penelitian ini adalah pada 

variable terikat, populasi dan sampel serta waktu dan tempat.  

2. Reza (2012) yang meneliti tentang efektifitas penyuluhan kesehatan oleh 

peer group  dan tenaga kesehatan tentang perilaku hidup bersih sehat 

(PHBS) cuci tangan bersih pada siswa SDN 1 dan 2 Bonosari Sempor 

Kebumen. Penelitian ini menggunakan . Jenis penelitian adalah pra 

eksperimental dengan desain one group pretest-posttest. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

besar sampel 30 siswa 

Perbedaan penelitian Lubis (2013) dengan penelitian ini adalah pada 

variable terikat, populasi dan sampel serta waktu dan tempat. 
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