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 BAB II 

Tinjauan Pustaka  

A. Media Audio-Visual 

1. Penegertian Media Pembelajaran  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 

informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi 

strategi pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut para guru dapat 

menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu 

proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu 

komponen pengirim pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan 

komponen pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Kadang-

kadang dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi. Untuk 

menghindari semua itu, maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran 

dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. (Sanjaya, 2007) 

Kata media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat 

grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, 
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga 

dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. (Angkowo, 2007) 

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium”, yang 

berarti perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai 

kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media 

pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan 

juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi 

media pendidikan atau media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media diatas, berikut 

ciri-ciri umum yang terkandung pada tiap batasan itu : (Arsyad, 2009) 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar atau diraba dengan pancaindera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa 

Satu konsep lain yang sangat berkaitan dengan media pembelajaran 

adalah istilah sumber belajar, memang dalam pengertian yang sederhana 

(hingga dewasa ini dunia pengajaran praktis masih berpandangan) sumber 

belajar (learning resources) adalah guru dan bahan-bahan belajar/ 

pengajaran baik buku-buku pelajaran maupun semacamnya. Dalam desain 

pengajaran yang biasa disusun guru terdapat salah satu komponen 
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pengajaran yang dirancang berupa sumber belajar / pengajaran yang 

umumnya diisi dengan buku-buku rujukan (buku bacaan wajib/ anjuran). 

Pengertian sumber belajar sesungguhnya tidak sesempit itu, sumber belajar 

bisa berupa pesan (message), orang (people), bahan (materials), alat 

(device), teknik (teqnique), dan latar/ lingkungan (setting). (Rohadi, 2004) 

2. Macam-macam Media Pembelajaran dan Karakteristiknya. 

Dalam perkembangannya media pembelajaran mengikuti 

perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua di manfaatkan dalam 

proses belajar mengajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar mekanis. 

Kemudian lahir teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan 

mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang terakhir 

muncul adalah teknologi mikroprosesor (otak komputer) yang melahirkan 

pemakaian komputer dan pencipta teknologi ini adalah orang no 1 terkaya 

di dunia yaitu Bill Gates sekaligus merupakan pemilik perusahaan 

mikroprosesor terbesar Microsoft. Berdasarkan perkembangan teknologi 

tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam empat 

kelompok, yaitu : 

1) Media hasil teknologi cetak, Teknologi cetak adalah cara untuk 

menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan materi 

visual statis terutama melalui proses pencetakan makenis atau foto 

grafis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto 

atau representasi fotografik dan reproduksi. Materi cetak dan visual 

merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi 
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pembelajaran lainnya. Dua komponen pokok tekhnologi ini adalah 

materi teks verbal dan materi visual yang dikembangkan berdasarkan 

teori yang berkaitan dengan persepsi visual, membaca, memproses 

informasi, dan teori belajar. Teknologi cetak memiliki ciri-ciri berikut : 

a. Teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan 

ruang. 

b. dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. 

c. Teks dan visual ditampilkan statis (diam). 

d. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip 

kebahasan dan persepsi visual 

e. Baik teks maupun visual berorientasi (berpusat) pada siswa 

f. Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang pemakai 

2) Media hasil teknologi audiovisual, Teknologi audio-visual cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-

mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan 

visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas bercirikan pemakaian 

perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, 

tape recorder, radio, alat perekam magnetic, piringan hitam, 

laboratorium bahasa, televisi, video dan proyektor visual yang lebar 32 

. Jadi, pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan 

materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta 

tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-

PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL..., Sudetyo Agri Nugroho, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



15 
 

 
 

simbol yang serupa. Ciri-ciri utama teknologi media audio-visual adalah 

sebagai berikut : 

a. Mereka biasanya bersifat linear 

b. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis 

c. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh perancang /pembuatnya 

d. Mereka menggunakan representasi fisik dari gagasan real atau 

gagasan abstrak 

e. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme 

dan kognitif. 

f. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat 

pelibatan interaktif murid yang rendah. 

3) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan 

sumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor. Perbedaan antara media 

yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang 

dihasilkan dari dua teknologi yang lainnya adalah karena 

informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk 

cetakan atau visual. Aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyajian 

dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial (penyajian materi 

pelajaran secara bertahap), drills and practice (latihan untuk membantu 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya), permainan 

dan simulasi (latihan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan 
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yang baru dipelajarai), dan basis data (sumber yang dapat membantu 

siswa menambah informasi dan pengetahuannya sesuai dengan 

keinginan masing-masing). Beberapa ciri media yang dihasilkan 

teknologi berbasis komputer (baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak) adalah sebagai berikut : 

a. Mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuansial, atau secara 

linear. 

b. Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau 

berdasarkan keinginan perancang/pengembang sebagaimana 

dirancang 

c. Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan 

kata, simbol dan grafik. 

d. Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. 

e. Pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas 

siswa yang tinggi. 

4) Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi 

gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi 

yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini 

dianggap teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh 

komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah random 

access memory yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang 

beresolusi tinggi ditambah dengan piperial (alat-alat tambahan seperti 
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video disk player, perangkat keras untuk bergabung dalam satu 

jaringan,dan sistem audio). Beberapa ciri utama teknologi berbasis 

komputer adalah sebagai berikut: 

a. Ia dapat digunakan secara acak, sekuensial, secara linear. 

b. Ia dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa bukan saja 

dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya 

c. Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks 

pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa, dan di 

bawah pengendalian. 

d. Prinsip ilmu kognitif dan kontruktivisme diterapkan dalam 

pengembangan dan penggunaan pelajaran. 

e. Pembelajaran di tata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga 

pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. 

f. Bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa. 

g. Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai 

sumber. 

Menurut Dr. Wina Sanjaya, M.Pd. media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut 

mana melihatnya. 

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam : 

1.) Media Auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan 

rekaman suara 
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2.) Media Visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini 

adalah film slide, foto, tranparansi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain 

sebagainya. 

3.) Media Audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan 

lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan 

lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang 

pertama dan kedua. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke 

dalam: 

1.) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti 

radio dan televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari 

hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa 

harus menggunakan ruangan khusus. 

2.) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan 

waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke 

dalam: 

1.) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, 

transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian 
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memerlukan alat proyeksi khusus seperti film projector untuk 

memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan 

film slide, operhead projector (OHP) untuk memproyeksikan 

tranparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka 

media semacam ini, maka media semacam ini tidak akan 

berfungsi apa-apa. 

2.) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, 

radio, dan lain sebagainya. 

3. Pengertian Media Audiovisual. 

Menurut perjalanan sejarah, dunia pendidikan telah mengalami empat 

tahap perubahan ditinjau dari cara penyajian materi pelajarannya. 

Perkembangan pendidikan yang pertama adalah tatkala dalam masyarakat 

tumbuh suatu profesi baru yang disebut “guru” yang diberi tanggung jawab 

untuk melaksanakan pendidikan mewakili orang tua. Dengan demikian, 

maka terjadi pergeseran peranan pendidikan, yang biasa diselenggarakan 

dirumah berubah menuju ke pendidikan sekolah secara formal. 

Perkembangan kedua dimulai dengan dipergunakannya bahasa tulisan 

disamping bahasa lisan dalam menyajikan ajaran. Perkembangan 

pendidikan yang ketiga terjadi dengan ditemukannya teknik percetakan 

yang memungkinkan diperbanyaknya bahanbahan bacaan dalam bentuk 

buku-buku teks sebagai materi pelajaran tercetak. Perkembangan 

pendidikan yang keempat terjadi dengan mulai masuknya teknologi-

teknologi yang canggih berdasarkan kemajuan zaman dan peradaban 
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manusia, berikut produknya yang menghasilkan alat-alat mekanis, optis, 

maupun elektronis. (Sudjana, 2003) 

Media Audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan 

media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua 

unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

Menurut Arsyad (2009) Media visual adalah media yang 

menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk 

memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam 

media audio-visual adalah penulisan naskah dan storyboard yang 

memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Yang 

didalamnya terdapat media audio dan visual seperti televisi, headphone, 

video player, radio cassette, dan alat perekam. Pada awal pelajaran media 

harus mempertunjukan sesuatu yang dapat menarik perhatian semua siswa. 

Hal ini diikuti dengan salinan logis keseluruhan program yang dapat 

membangun rasa berkelanjutan-sambung-menyambung dan kemudian 

menuntut kepada kesimpulan atau rangkuman. Kontinuitas program dapat 

dikembangkan melalui penggunaan cerita atau permasalahan yang 

memerlukan pemecahan. 

Media hasil teknologi audio-visual. Teknologi audio-visual cara 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio-visual penyajian 

PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL..., Sudetyo Agri Nugroho, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



21 
 

 
 

pengajaran secara audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras 

selama proses pembelajaran,seperti mesin proyektor film, tape rekorder, 

proyektor visual yang lebar. 

Pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga adalah sistem 

pendidikan yang konfensional dimana hampir seluruh kegiatan 

pembelajaran dikendalikan penuh oleh para guru dan staf lembaga 

pendidikan. Dalam sistem ini guru mengkomunikasikan pengetahuannya 

kepada siswa dalam bentuk pokok bahasan dalam beberapa macam bentuk 

silabus. Biasanya pembelajaran berlangsung dan selesai dalam jangka 

waktu tertentu. 

Sedangkan metode mengajar yang dipakai tidak beragam bentuknya, 

biasanya menggunakan metode ceramah dengan pertemuan tatap muka 

(face to face).  

4. Macam-macam Media Audio Visual dan Pemanfaatannya 

Media ini dibagi dalam: 

1) Audio visual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar 

berasal dari satu sumber seperti video kaset. 

2) Audio visual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang 

unsur gambarnya berasal dari slides proyektor dan unsur suaranya 

berasal dari tape recorder. 

Dilihat dari daya liputnya, media terbagi menjadi: 
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a. Media dengan daya liput luas dan serentak.Penggunaan media 

ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau 

jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Seperti 

radio dan televisi serta internet. 

b. Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat media 

ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus seperti film sound slides film rangkai, yang harus 

menggunakan tempat tertutup dan gelap. 

c. Media untuk pembelajaran invidual. Media ini penggunaannya 

hanya untuk seorang diri.termasuk media ini adalah modul 

berprogram dan pengajaran melalui komputer 

Adapun beberapa alat-alat atau media yang termasuk dalam 

media audio visual dan kelebihan serta kelemahannya, yaitu: 

1. Audiotape 

Kelebihan-kelebihan Audiotape 

a) Baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar. 

b) Pengisi waktu saat menunggu 

c) Mendengar sambil melakukan mobilitas (kegiatan lain) 

d) Merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau 

yang mempunyai kesulitan membaca 

e) Pendengar dapat mereviewnya sambil menunggu atau 

melakukan atau melakukan kegiatan lain. 

Kelemahan Audiotape : 
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a) Kaset buku ini kaku (kurang fleksibel), sebab harus 

tergantung dengan komponen lain yaitu adanya tape dan 

aliran listrik 

b) Tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi 

buku terlebih dahulu 

c) Bila ingin mencermati kembali isi buku, harus mereviewnya 

kembali sampai menemukan yang dimaksudkan, baru 

kemudian memutarnya kembali 

d) Hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi atau diberi tanda 

khusus. 

e) Tidak ada grafik, diagram, atau gambar sebagai bahan 

klarifikasi. 

Optimalisasi Audiotape : 

a) Matikan tape dan ulangi hal-hal yang perlu dihafalkan 

b) Buatlah catatan selama atau setelah selesai mendengarkan 

c) Dengarkan hal-hal penting atau hal-hal yang sulit beberapa 

kali 

d) Kalau ada buku manualnya, lihat dan cermatilah terlebih 

dahulu sebelum mendengarkan kaset 

2. Video dan Videotape 

Kelebihan Videotape : 

a) Baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan 

melihat 
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b) Bisa dipergunakan di rumah, di luar kelas maupun dalam 

perjalanan dalam kendaraan 

c) Bisa diperlambat dan diulang 

d) Bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram 

e) Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang 

f) Dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik 

Kelemahan Videotape 

a) Sering dianggap sebagai hiburan TV 

b) Kegiatan melihat videotape adalah kegiatan pasif 

c) Menggunakan video berarti memerlukan dua unit alat, yaitu 

videotape dan monitor TV 

d) Dibandingkan dengan kaset recorder, harganya relatif lebih 

mahal 

e) Pemirsa tidak bisa melihat secara cepat bagian-bagian yang 

sudah tayangan yang sudah terlewatkan 
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Optimalisasi Videotape :  

a) Kualitas videotape sangat variatif, pilihlah yang 

menghasilkan gambar dan suara yang jelas 

b) Jangan mempergunakan waktu dengan melihat video yang 

tidak sesuai dengan yang diinginkan 

c) Anggaplah melihat video seperti dalam proses pembelajaran 

di kelas dengan membuat catatan, menjawab pertanyaan-

pertanyaan. 

d) Terlibat secara aktif 

e) Lengkapilah dengan buku petunjuk dan buku-buku latihan 

f) Cermatilah semua buku yang menyertai videotape 

g) Janganlah menjadi penonton yang pasif 

h) Beristirahatlah ketika anda mulai kehilangan konsentrasi 

i) Jangan ragu-ragu bertanya kepada guru atau instruktur, 

apabila ada sesuatu yang kurang jelas 

3. Computer Based Training (CBT) 

Kelebihan Computer Based Training (CBT) 

a) Tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan 

(teks), suara (audio), gambar (video), serta animasi. 

b) Dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang 

dicakup dari compact disc tersebut 

c) Menghasilkan gambar yang lebih jelas. 
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d) Program dan sistem computer based training (CBT) yang 

lebih canggih lebih memungkinkan pembelajaran 

mengakses lebih banyak, bukan hanya satu macam pilihan 

seperti pada audiotape atau videotape 

e) Menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak. 

Kelemahan Computer Based Training (CBT) : 

a) Kelemahan mendasar dari penggunaan program ini adalah 

tidak adanya interaksi antar manusia. 

b) Memerlukan biaya mahal. 

Optimalisasi Computer Based Training (CBT) : 

a) Kemahiran mengopersikan peralatan komputer merupakan 

syarat utama. 

b) Bila ingin mengoperasikan, perhatikan terlebih dahulu 

mekanismenya 

Optimalisasi Computer Based Training (CBT) 

a) Kemahiran mengopersikan peralatan komputer merupakan 

syarat utama. 

b) Bila ingin mengoperasikan, perhatikan terlebih dahulu 

mekanismenya. 

4. Pelatihan Berbasis Web  

Kelebihan Web Based Training (WBT) 

a) Mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, 

dan akses internet 
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b) Mekanisme kerja program ini mampu menyesuaikan dengan 

semua gaya belajar. 

c) Memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi. 

d) Memungkinkan akses ke materi/subyek yang diinginkan 

bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda. 

e) Pembelajar dapat berhubungan dengan guru/instruktur, 

demikian sebaliknya dimanapun mereka berada 

Kelemahan Web Based Training (WBT) 

a) Tidak terjadi temu muka antara guru/instruktur dengan 

pembelajar 

b) Perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatan 

Optimalisasi Web Based Training (WBT) 

a) Kemahiran pembelajar mengoperasikan komputer 

merupakan syarat utama. 

b) Web Based Training (WBT) akan memberikan hasil 

yang optimal apabila dikombinasikan dengan buku, 

video dan diskusi-diskusi di kelas. 

5. Internet 

Kelebihan Internet 

a) Hampir semua tema dapat diperoleh dari Net. 

b) Memungkinkan akses informasi ke banyak narasumber. 

c) Bisa menjelajah dunia dari rumah, sekolah, kampus, kantor 

dan perusahaan. 
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d) Adanya fasilitas untuk berinteraksi dengan orang lain dari 

seluruh penjuru dunia yang tertarik pada tema yang sama. 

e) Merupakan komunikasi dua arah, tanya jawab, mengobrol, 

membuat web sendiri, mengirim berita ke mana saja. 

Kelemahan Internet 

a) Biayanya mahal, karena untuk mengoperasikannya 

membutuhkan kelengkapan seperti komputer, modem ISP 

(Internet Service Provider), dan saluran telepon. Namun 

demikian kalau kita tidak memiliki perangkat tersebut kita 

bisa datang ke perpustakaanperpustakaan atau ke tempat 

penyewaan internet. 

b) Diperlukan kemampuan mengoperasikan komputer, juga 

kemampuan memilih dari sejumlah pilihan yang semuanya 

kelihatan menarik bagi kita. 

c) Dibutuhkan ketelitian terhadap informasi yang ada, periksa 

kebenarannya, sebab tidak semua informasi selalu benar atau 

baik untuk kita 

Operasikan Internet 

a) Sebaiknya kita tetapkan dulu hal-hal yang ingin kita cari, 

sebelum kita mengoperasikan internet, kecuali kalau 

memang mempunyai waktu untuk untuk mengadakan 

penjelajahan. 
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b) Untuk penggemar/ pengguna internet pemula, agar 

mendapatkan pengalaman awal, lakukanlah penjelajahan 

terhadap sesuatu yang bersifat hiburan atau yang menarik 

motivasi agar semakin mencintai internet. 

c) Bertanyalah terlebih dahulu kepada instruktur sebelum 

mulai membaca, agar tidak terjadi kekeliruan. 

B. Pengetahuan 

1. Pengertian 

Menurut Notoadmodjo (2003) yang dikutip dari Wawan (2010), 

pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terhadap objek terjadi melalui paca indera manusia yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba itu sendiri. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarioleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru) 

didalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan yaitu: 

a. Awareness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut.Disini 

sikap subjek sudah mulai timbul. 
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c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. 

d. Trial sikap dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki stimulus. 

e. Adaption dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap stimulus. Apabila 

penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melaluiproses seperti ini, 

dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dansikap yang positif, 

maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). 

Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan 

kesadaran akan tidak berlangsung lama jadi, pentingnya pengetahuan 

disini adalah dapat menjadi dasar dalammerubah perilaku sehingga 

perilaku itu langgeng (Notoatmodjo, 2003). 

2. Tingkat pengetahuan 

     Hal lain juga diungkapkan oleh Notoatmodjo (2003) tentang tingkat 

pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif yang mempunyai 6 

tingkat,yaitu:  

i. Tahu (Know)  

Bila seseorang hanya mampu menjelaskan secara garis besar apa yang 

telah dipelajarinya, misalnya istilah-istilah.  

 ii. Memahami (Comprehention)  
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Seseorang berada pada tingkat pengetahuan dasar ide dapat 

menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajarinya.  

iii. Aplikasi (Application)  

 Telah ada kemampuan untuk menggunakan apa yang telah dipelajarinya 

dari situasi lainnya.  

iv. Analisis (Analysis)  

 Kemampuan meningkatkan dimana seseorang telah mampu 

menerangkan bagian-bagian yang menyusun suatu bentuk pengetahuan 

tertentu dan menganalisi satu sama lain.  

v. Sintesis (Synthesis) 

  Mampu menyusun kembali kebentuk semula ataupun kebentuk lain. 

vi. Evaluasi (evaluation)  

 Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau norma–norma yang berlaku di masyarakat. 

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Notoatmodjo (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, yaitu: 

a. Pengalaman 
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Pengalaman adalah hal yang pernah dialami oleh seseorang ataupun 

orang lain oleh sebab itu pengalaman dapat bersumber dari disendiri dan 

orang lain.  

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah sesuatu yang dapat membawa seseorang untuk 

memiliki ataupun meraih pengetahuan dan wawasan yang seluas-

luasnya.  

c. Keyakinan  

Keyakinan diperoleh secara turun-temurun dan biasanya tidak memiliki 

pembuktian yang kuat terlebih dahulu. Keyakinan yang dimiliki 

seseorang akan sangat mempengaruhi pengetahuan. 

d. Fasilitas  

Fasilktas dapat diartikan sebagai sumber informasi yang dapat 

digunakan seseorang untuk mendapatkan informasi untuk 

memperluas pengetahuan. 

e. Latar belakang finansial 

Latar belakang finansial seseorang akan berpengaruh pada 

kemampuan seseorang untuk melengkapi hidupnya dengan sumber-

sumber informasi yang memadai. 

f. Sosial budaya 

Kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang dianut seseorang 

ataupun masyarakat yang ada disekitarnya akan sangat mempengaruhi 

pengetahuan, persepsi dan perilaku seseorang terhadap suatu hal.  
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4. Cara memperoleh pengetahuan 

     Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu: 

a. Cara memperoleh kebenaran non ilmiah. 

Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain 

meliputi: 

1) Cara coba salah (Trial and Error) 

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

kemungkinan dalam memecahkan masalah, dan apabila 

kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang 

lain. Apabila kemugkinan kedua ini gagal pula, maka di coba lagi 

dengan kemungkinan ketiga dan apabila kemungkinan ketiga 

gagal dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai 

masalah tersebut dapat terpecahkan. 

2) Secara kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak sengaja 

oleh orang yang bersangkutan. 

3) Kekuasaan atau otoritas 

Kebiasaan ini biasanya diwariskan turun-temurun dari generasi ke 

generasi berikutnya. Kebiasaan seperti ini bukan hanya terjadi 

pada masyarakat tradisional saja, melainkan juga terjadipada 

masyarakat modern. Sumber pengetahuan tersebut dapatberupa 

PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL..., Sudetyo Agri Nugroho, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



34 
 

 
 

pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, 

para pemuka agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya. 

 4) Berdasarkan pengalaman pribadi 

 Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. 

Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman 

itumerupakan sumber pengetahuan atau merupakan cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan. 

 5) Akal sehat (common sense) 

 Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapa tmenemukan 

teori atau kebenaran. Misal dengan menghukum anak sampai 

sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa 

hukuman merupakan metode bagi pendidikan anak. Pemberian 

hadiah dan hukuman masih dianut oleh banyak orang untuk 

mendisiplinkan anak dalam konteks pendidikan. 

 6) Kebenaran melalui wahyu 

 Ajaran dan dogma agama adalah suatu kebenaran yang 

diwahyukan dari Tuhan melalui para Nabi. Kebenaran ini harus 

diterima oleh pengikut-pengikutnya, terlepas dari apakah 

kebenaran tersebut rasional atau tidak. Sebab kebenaran ini 

diterima oleh para Nabi sebagai wahyu dan bukan karena hasil 

usaha penalaran atau penyelidikan. 

 7) Kebenaran secara intuitif 
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 Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia secara cepat sekali 

melalui proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses 

penalaran atau berpikir. 

 8) Melalui jalan pikiran 

 Sejarah dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara 

berpikir manusiapun ikut berkembang. Dari sini manusia telah 

mampu mengunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik 

melalui induksi maupun deduksi. 

 9) Induksi 

 Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dinilai dari 

pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. 

Hal ini dalam berpikir induksi pembuatan kesimpulan tersebut 

berdasarkan pengalaman empiris yang ditangkap oleh indera. 

Kemudian disimpulkan kedalam suatu konsep yang 

memungkinkan seseorang untuk memahami suatu gejala. 

10) Deduksi 

 Deduksi adalah pembatan kesimpulan dari pernyataan – 

pernyataan umum ke khusus Aristoteles (384-322 SM) 

mengembangkan cara berpikir deduksi ini kedalam suatu carayang 

disebut “silogisme”. Silogisme ini merupakan suatu bentuk 
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deduksi yang memungkinkan seseorang untuk dapat mencapai 

kesimpulan yang lebih baik.  

11) Cara ilmiah memperoleh pengetahuan 

     Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada 

dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut 

metode penelitian ilmiah atau lebih populer disebut metodologi 

penelitian (research methodology). Pencatatan ini mencakup tiga 

hal pokok, yaitu: 

1) Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul 

pada saat dilakukan pengamatan. 

2) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak 

muncul pada saat dilakukan pengamatan 

3) Gejala-gejala yang muncul bervariasi, yaitu gejala-gejala yang 

berubah-ubah pada kondisi tertentu. 

(Notoatmodjo, 2010) 

5. Pengukuran pengetahuan 

     Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subyek 

penelitian atau responden kedalam pengetahuan yang ingin kita ketahui 

atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat tersebut diatas 

(Notoatmodjo, 2005). Cara mengukur tingkat pengetahuan dengan 

memberikan pertanyaan- pertanyaan, kemudahan dilakukan penilaian 
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nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban salah. Kemudian 

digolongkan menjadi 4 katagori yaitu: 

a. Baik, bila subyek menjawab dengan benar >75% - 100% 

b. Cukup baik, bila subyek mampu menjawab dengan benar >55% - 

75% dari seluruh pertanyaan. 

c. Kurang baik, bila subyek mampu menjawab dengan benar >40% - 

55% dari seluruh pertanyaan. 

d. Tidak baik, jika presentase jawaban <40% (Arikunto,2006 ). 

C. Sikap 

1. Pengertian  

     Sikap evalusi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, 

orang lain, subyek, atau issue. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau 

reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau memihak (unfavourible) pada obyek tersebut (Azwar, 

2003).  

     Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang 

akan kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu 

dalam lingkungannya (Mubarak, 2009). Sikap adalah suatu pola 

perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk 

menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Sikap 

merupakan respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan 

(Maulana, 2007). 
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2. Komponen Sikap 

     Terdapat 3 komponen yang membentuk sikap menurut Baron dan 

Byrnes juga Myres dan Gerengun yang dikutip dari Wawan (2010):  

a. Komponen kognitif (komponen perceptual), adalah komponen yang 

berikatan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan. 

b. Komponen afektif (komponen emosional), adalah komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap suatu 

objek  

c. Komponen konatif (komponen prilaku, atau action component), 

adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 

bertindak.  

3. Tingkatan Sikap 

Menurut Notoatmodjo, 1996 terdapat 4 tingkatan sikap, yaitu:  

a. Menerima (receiving), diartikan bahwa seseorang (subjek) mau 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).  

b. Merespon (responding), seperti memberikan jawaban bila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu 

indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab 

pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan 

itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut.  

c. Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan terhadap sesuatu masalah.  

PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL..., Sudetyo Agri Nugroho, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



39 
 

 
 

d. Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab terhadap 

segala sesuatu yang dipilihnya merupakan sikap yang paling tinggi. 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung. Secara langsung dapt ditanyakan bagaimana pendapat/ 

pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung 

dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis kemudian 

dinyatakan pendapat responden melalui kuesioner. 

(Notoatmodjo, 2003) 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

Faktor-faktir yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (2003) antara 

lain: 

a. Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan 

mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi yang melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang 

yang dianggap penting. 
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c. Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap 

kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap 

anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak 

pengalaman individu masyarakat asuhannya. 

d. Media massa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yan seharusnya faktual disampaikan 

seara obyektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, 

akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan agama sangat 

menentukan system kepercayaan, tidaklah mengherankan jika kalau 

pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

f. Faktor emosional 

Kadang kala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi 

atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

5. Pengukuran Sikap 

     Salah satu aspek yang paling penting guna memahami sikap dan 

perilaku adalah masalah pengungkapan (assessment) atau pengukuran 

(measuresment) sikap. Azwar (2003) menyebutkan beberapa 

karakteristik sikap, yaitu: 
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a. Sikap mempunyai arah, sikap terpilah menjadi dua arah kesetujuan 

yaitu setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak 

mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu 

atau seseorang sebagai subyek. Orang yang setuju, mendukung dan 

memihak terhadap suatu obyek sikap berarti memiliki sikap yang 

arahnya positif dan sebaliknya. 

b. Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap 

terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak 

berbeda. 

c. Sikap memiliki keluasan, kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap 

suatu obyek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan 

sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek 

yang ada pada obyek sikap. 

d. Sikap memiliki konsistensi, maksudnya kesesuaian anatara 

pernyataan sikap yang di kemukakan dengan responnya terhadap 

obyek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh 

kesesuaian sikap antar waktu. 

Beberapa metode pengungkapan sikap yang secara historik telah 

dilakukan:  

a. Observasi perilaku  

     Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu dapat 

dengan memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan 

salah satu indikator sikap individu. Perilaku yang kita amati dapat 
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menjadi indikator sikap dalam konteks situasional tertentu akan 

tetapi interpretasi sikap harus sangat hati-hati apabila hanya 

didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang di tampakan 

oleh sesorang. 

b. Penanyaan Langsung 

     Sikap seseorang dapat diketahui dengan menanyakan langsung 

(direct questioning) pada yang bersangkutan. Asumsi yang 

mendasari metode penanyaan langsung guna pengungkapan sikap 

pertama adalah asumsi bahwa individu orang yang paling tahu 

mengenai dirinya sendiri dan yang kedua adalah asumsi 

keterusterangan bahwa manusia akan mengemukakan secara 

terbuaka apa yang dia rasakan. 

     Cara pengukuran ini mempunyai keterbatasan dan kelemahan 

yang mendasar. Metode ini akan menghasilkan ukuran yang valid 

hanya apabila apabila situasi dan kondisinya memungkinkan 

kebebasan berpendapat tanpa tekanan psikologis maupun fisik. 

c. Pengungkapan Langsung 

     Suatu versi pengungkapan langsung (direct assessement) secara 

tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan aitem tunggal 

dan menggunakan aitem ganda. 

     Prosedur pengungkapan langsung dengan item tunggal sangat 

sederhana. Responden diminta menjawab langsung pertanyaan 

sikap tertulis dengan memberi tanda setuju atau tidak setuju. 
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Penyajian dan pemberian responnya yang dilakukan lebih jujur bila 

dia tidak menuliskan nama dan identitasnya. Variasi bentuk 

pengungkapan dengan aitem tunggal adalah menggunakan kata 

sikap ekstrim pada suatu kontinum sepuluh titik suka sampai benci. 

     Problem utama dalam aitem tunggal adalah masalah reliabilitas 

hasilnya. Aitem tunggal terlalu terbuka terhadap sumber error 

pengukuran. Error yang terjadi dapat berkaitan dengan masalah 

kalimat atau redaksional pertanyaannya yang mungkin kurang jelas, 

mungkin dipahami secara salah, mungkin menggunakan istilah 

teknis yang mempunyai arti khusus dan mungkin pula mengandung 

istilah yang sensitive sehingga jawaban yang diinginkan oleh 

individu tidak menggambarkan jawaban yang seharusnya. 

     Salah satu pengungkapan langsung dengan menggunakan aitem 

ganda adalah teknik deferensi semantik. Teknik defernsi semantik 

dirancang untuk mengungkapkan efek atau perasaan yang berkaitan 

dengan suatu obyek tertentu. 

d. Skala sikap  

     Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report yang 

hingga kini dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu yang 

disebut dengan skala sikap. 

     Skala sikap berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

suatu obyek sikap. Dari respon subyek pada setiap pertanyaan ini 
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kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap 

seseorang. Pada beberapa bentuk skala dapat pula diungkap 

mengenai keluasan serta konsistensi sikap. Salah satu sifat skala 

sikap adalah isi pertanyaan dapat berupa pertanyaan langsung yang 

jelas tujuan ukurannya tetapi dapat pula berupa pertanyaan tidak 

langsung yang tampak kurang jelas tujuan ukurannya bagi 

responden. 

     Proses pengungkapan sikap merupakan proses yang rentan 

terhadap berbagai kemungkinan error dikarenakan sikap itu sendiri 

merupakan suatu kontrak hipotetik atau konsep psikologis yang 

tidak mudah dirumuskan secara operasional. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi kemungkinan error pengukuran, skala sikap harus 

dirancang secara hati-hati dengan sungguh-sungguh dan ditulis 

dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan skala yang berlaku. 

e. Pengukuran terselubung 

     Metode pengukuran terselabung sebenarnya berorientasi kembali 

ke metode observasi perilaku yang sudah dikemukakan diatas, akan 

tetapi sebagai obyek pengamatan bukan lagi perilaku yang tampak 

yang disadari atau sengaja dilakukan oleh seseorang melainkan 

reaksi-reakasi fisiologis yang terjadi di luar kendali orang yang 

bersangkutan. 

(Azwar, 2003) 

Cara mengukur sikap, maka digunakan: 
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1) Pernyataan positif (favorable) 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Tidak setuju  

b. Pernyataan negative (unfavorable) 

a) Sangat setuju 

b) Setuju  

c) Tidak setuju  

( Hidayat, 2007 ). 

D. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

1. Pengertian PHBS 

Menurtut Notoatmojo (2007), perilaku adalah suatu kegiatan atau 

aktivitas mahluk hidup yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung yang dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku kesehatan 

adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berhubungan 

dengan sakit, penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, 

minuman, serta lingkungan.  

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku 

yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang 

menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di 

bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakatnya. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku 

dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan 
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lingkungan sehat di rumah tangga oleh karena itu kesehatan perlu 

dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga 

serta diperjuangkan oleh semua pihak. Rumah tangga sehat berarti 

mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap 

anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan 

yang kurang kondusif untuk hidup sehat (Depkes, 2007). 

PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar bagi 

perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka 

jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi guna 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan 

advokasi, bina suasana (social support), dan gerakan masyarakat 

(empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat 

dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Aplikasi paradigma hidup sehat dapat dilihat dalam 

program Perilaku Hidup Bersih Sehat (Depkes RI, 2006).  

2. PHBS di Sekolah  

Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapih 

dengan segala aktifitasnya 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 peranan penting dalam pendidikan karena 

pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak, maka disamping keluarga 
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sebagai pusat pendidikan, sekolah juga mempunyai fungsi sebagai pusat 

pendidikan untuk pembentukan pribadi anak (Ahmadi, 2003). 

 PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, 

dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu 

mempraktekkan PHBS, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah 

sehat. Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapih 

dengan segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja disusun yang 

disebut kurikulum.  

PHBS di institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan 

peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan 

sehat di tatanan institusi pendidikan. Indikator PHBS di institusi 

pendidikan/sekolah meliputi: (Depkes, 2008) 

a. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. 

Siswa dan guru mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir sebelum makan dan sesudah buang air besar. Perilaku cuci 

tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun mencegah 

penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, typus, cacingan, 

penyakit kulit, hepatitis A, ISPA, flu burung, dan lain sebagainya. 

WHO menyarankan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun 

karena dapat meluruhkan semua kotoran dan lemak yang 

mengandung kuman. Cuci tangan ini dapat dilakukan pada saat 

sebelum makan, setelah beraktivitas diluar sekolah, bersalaman 

dengan orang lain, setelah bersin atau batuk, setelah menyentuh 
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hewan, dan sehabis dari toilet. Usaha pencegahan dan 

penanggulangan ini disosialisasikan di lingkungan sekolah untuk 

melatih hidup sehat sejak usia dini. Anak sekolah menjadi sasaran 

yang sangat penting karena diharapkan dapat menyampaikan 

informasi kesehatan pada keluarga dan masyarakat. 

b. Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Di Sekolah siswa 

dan guru membeli atau konsumsi makanan/jajanan yang bersih dan 

tertutup di warung sekolah sehat. Makanan yang sehat mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Makanan yang 

seimbang akan menjamin tubuh menjadi sehat. Makanan yang ada 

di kantin sekolah harus makanan yang bersih, tidak mengandung 

bahan berbahaya, serta penggunaan air matang untuk kebutuhan 

minum. 

c. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jamban yang 

digunakan oleh siswa dan guru adalah jamban yang memenuhi 

syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank, cemplung tertutup) 

dan terjaga kebersihannya. Jamban yang sehat adalah yang tidak 

mencemari sumber air minum, tidak berbau kotoran, tidak dijamah 

oleh hewan, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah 

dibersihkan dan aman digunakan 

d. Olah raga yang teratur dan terukur. Aktivitas fisik adalah salah satu 

wujud dari perilaku hidup sehat terkait dengan pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan. Kegiatan olah raga di sekolah bertujuan 
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untuk memelihara kesehatan fisik dan mental anak agar tidak mudah 

sakit. Dalam rangka meningkatkan kesegaran jasmani, perlu 

dilakukan latihan fisik yang benar dan teratur agar tubuh tetap sehat 

dan segar. Dengan melakukan olahraga secara teratur akan dapat 

memberikan manfaat antara lain: meningkatkan kemampuan 

jantung dan paru, memperkuat sendi dan otot, mengurangi lemak 

atau mengurangi kelebihan berat badan, memperbaiki bentuk tubuh, 

mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, serta 

memperlancar peredaran darah. 

e. Memberantas jentik nyamuk. Kegiatan ini dilakukan dilakukan 

untuk memberantas penyakit yang disebabkan oleh penularan 

nyamuk seperti penyakit demam berdarah. Memberantas jentik 

nyamuk dilingkungan sekolah dilakukan dengan gerakan 3 M 

(menguras, menutup, dan mengubur) tempat-tempat penampungan 

air (bak mandi, drum, tempayan, ban bekas, tempat air minum, dan 

lain-lain) minimal seminggu sekali. Hasil yang didapat dari 

pemberantasan jentik nyamuk ini kemudian di sosialisasikan kepada 

seluruh warga sekolah 

f. Tidak merokok di sekolah. Siswa dan guru tidak ada yang merokok 

di lingkungan sekolah. Timbulnya kebiasaan merokok diawali dari 

melihat orang sekitarnya merokok. Di sekolah siswa dapat 

melakukan hal ini mencontoh dari teman, guru, maupun masyarakat 

sekitar sekolah. Banyak anak-anak menganggap bahwa dengan 
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merokok akan menjadi lebih dewasa. Merokok di lingkungan 

sekolah sangat tidak dianjurkan karena rokok mengandung banyak 

zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan anak sekolah. 

g. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Siswa 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. 

Kegiatan penimbangan berat badan di sekolah untuk mengetahui 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta status gizi anak sekolah. 

Hal ini dilakukan untuk deteksi dini gizi buruk maupun gizi lebih 

pada anak usia sekolah 

h. Membuang sampah pada tempatnya. Tindakan yang dapat 

dilakukan untuk menjaga agar lingkungan selalu terjaga dari sampah 

adalah sebagai berikut: 1) Guru memberi contoh pada siswa-siswi 

membuang sampah selalu pada tempatnya, 2) Guru wajib menegur 

dan menasehati siswa yang mebuang sampah di sembarang tempat, 

3) Mencatat siswa-siswi yang membuang sampah di sembarang 

tempat pada buku/kartu pelanggaran, dan 4) Membuat tata tertib 

baru yang isinya tentang pemberian denda terhadap siswa-siswi 

yang membuang sampah di sembarang tempat. 

3. Fasilitas Penunjang PHBS 

Fasilitas penunjang PHBS di sekolah antara lain adalah : (Depkes, 2012) 

1. Ketersediaan air bersih yang bebas dari jentik nyamuk Air bersih 

yang tersedia di sekolah dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk 

berbagai keperluan. Siswa dan guru dapat menggunakan air bersih 
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untuk mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang 

mengalir sebelum makan dan sesudah buang air besar. Perilaku cuci 

tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun mencegah 

penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, typus, cacingan, 

penyakit kulit, hepatitis A, ISPA, flu burung, dan lain sebagainya. 

Kegiatan pemeriksaan tandon air bersih dilakukan untuk 

memberantas penyakit yang disebabkan oleh penularan nyamuk 

seperti penyakit demam berdarah. Memberantas jentik nyamuk di 

lingkungan sekolah dilakukan dengan gerakan 3 M (menguras, 

menutup, dan mengubur) tempat-tempat penampungan air (bak 

mandi, drum, tempayan, ban bekas, tempat air minum, dan lainlain) 

minimal seminggu sekali. Hasil yang didapat dari pemberantasan 

jentik nyamuk ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh warga 

sekolah. 

2. Fasilitas penunjang PHBS disekolah yang lain adalah tersedianya 

kantin sekolah dengan jajanan yang sehat, ketersediaan jamban yang 

bersih, tempat dan program olahraga yang teratur dan terukur, dan 

juga adanya tempat sampah. Dimana fasilitas tersebut dapat 

menunjang siswa dan siswi dalam berperilaku hidup bersih dan 

sehat dilingkungan sekolah. 

4. Manfaat PHBS 

Kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promotif 

dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. 
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Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang 

berkaitan dengan perilaku perorangan, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang berorientasi sehat dapat meningkatkan, memelihara, 

dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual maupun 

sosial. Perilaku hidup sehat meliputi perilaku proaktif untuk:  

a. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olah raga 

teratur dan hidup sehat;  

b. Menghilangkan kebudayaan yang berisiko menimbulkan penyakit;  

c. Usaha untuk melindungi diri dari ancaman yang menimbulkan 

penyakit;   

d. Berpartisipasi aktif daalam gerakan kesehatan masyarakat.  

Manfaat PHBS di lingkungan sekolah yaitu agar terwujudnya 

sekolah yang bersih dan sehat sehingga siswa, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai ancaman penyakit, 

meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada 

prestasi belajar siswa, citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin 

meningkat sehingga mampu minat orang tua dan dapat mengangkat citra 

dan kinerja pemerintah dibidang pendidikan, serta menjadi percontohan 

sekolah sehat bagi daerah lain (Depkes RI, 2008). 

5. Sasaran PHBS 

Sasaran PHBS menurut Depkes RI (2008) dikembangkan dalam 

lima tatanan yaitu di rumah atau tempat tinggal, di tempat kerja, di 

tempat-tempat umum, institusi pendidikan, dan di sarana kesehatan. 
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Sedangkan sasaran PHBS di institusi pendidikan adalah seluruh warga 

institusi pendidikan yang terbagi dalam:  

a. Sasaran primer Sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan 

dirubah perilakunya atau murid dan guru yang bermasalah (individu/ 

kelompok dalam institusi pendidikan yang bermasalah).  

b. Sasaran sekunder Sasaran yang mempengaruhi individu dalam 

institusi pendidikan yang bermasalah misalnya, kepala sekolah, 

guru, orang tua murid, kader kesehatan sekolah, tokoh masyarakat, 

petugas kesehatan dan lintas sektor terkait.  

c. Sasaran tersier Merupakan sasaran yang diharapkan menjadi 

pembantu dalam mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan 

untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi pendidikan seperti, 

kepala desa, lurah, camat, kepala Puskesmas, Diknas, guru, tokoh 

masyarakat, dan orang tua murid. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian merupakan kumpulan teori yang 

mendasaritopik penelitian, yang disusun berdasar pada teori yang sudah ada 

dalam tinjauan teori dan mengikuti kaedah input, proses dan output 

(Saryono, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori menurut PHBS Arsyad (2009), Depkes (2008), 

Notoatmodjo (2003), Azwar (2005) 

 

 

 

Edukasi Metode 

audiovisual 

Perilaku Hidup Bersih Dan 

Sehat (PHBS) : 

 Mencuci Tangan dengan 

Air Mengalir dan 

Memakai Sabun 

 Mengkonsumsi jajanan 

sehat di kantin sekolah 

 Menggunakan jamban 

yang bersih dan sehat 

 Olah raga yang teratur 

dan terukur 

 Memberantas jentik 

nyamuk 

 Tidak merokok di 

sekolah 

 Menimbang berat badan 

dan mengukur tinggi 

badan 

 Membuang sampah pada 

tempatnya.   

Pengetahuan siswa 

mengenai PHBS 

Sikap siswa 

mengenai PHBS 
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F. Kerangka Konsep  

 

Pre        Intervensi   Post 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

G. Hipotesis Penelitian  

Saryono (2011) mengatakan hipotesis penelitian sebagai terjemahan 

dari tujuan penelitian ke dalam dugaan yang jelas. Hipotesis merupakan 

prediksi hasil penelitian yaitu hubungan yang diharapkan antar variabel. 

Berdasarkan kerangka teori dan konsep diatas, maka dapat ditetapkan 

hipotesa penelitian: 

Ha:  

1. Ada pengaruh pembelajaran dengan media audiovisual terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap PHBS pada siswa SDN 3 Tanjung. 

Pretest pengetahuan 

sikap Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

(PHBS) . 

Edukasi Audio 

Visual   

Post test 

pengetahuan sikap 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat . 
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