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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa 

pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal 

(dalam diri manusia) maupun faktor eksternal (di luar diri manusia). Faktor 

internal ini terdiri dari faktor fisik dan psikis. Faktor eksternal terdiri dari berbagai 

faktor antara lain, sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, 

pendidikan, dan sebagainya. Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesehatan, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, menurut Blum (1974) 

dikelompokan menjadi 4 yaitu: faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, 

hereditas (keturunan), ( Notoatmojo, 2007). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) adalah perwujudan paradigma 

sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga dan masyarakat yang 

berpotensisehat dan bertujuan untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi 

kesehatan baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Sasarannya meliputi 5 
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tatanan yaitu tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan institusi 

kesehatan, tatanan tempat kerja dan tatanan tempat umum. (Depkes RI, 2003). 

Puskesmas sebagai suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalm bentuk kegiatan pokok 

(Depkes RI, 2007) .  

Dasar titik tolak mengapa usaha kesehatan sekolah  perlu dijalankan adalah: 

Golongan masyarakat usia sekolah 6-18 tahun merupakan bagian yang besar dari 

penduduk Indonesia ( ±29%), diperkirakan 50% dari jumlah adalah anak-anak 

sekolah. Siswa-siswa sekolah dasar merupakan kelompok masyarakat sehat. 

Namun demikian keberadaan mereka sangat rentan terhadap penyakit, mengingat 

bahwa sekitar 4 – 6 jam sehari waktu anak dihabiskan di sekolah. Tidak  dapat 

dipungkiri peranan dunia pendidikan dimasa sekolah dasar sangat penting. Hal ini 

berkaitan dengan faktor psikologis, dimana pada masa-masa tersebut merupakan 

masa yang sangat tepat, terutama bagi pembentukan dan peneladanan PHBS oleh 

siswa-siswi sekolah (Entjang dalam Azmi, 2006). 

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 79 tentang Kesehatan, ditegaskan 

bahwa ”Kesehatan Sekolah” diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan 

hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik 

dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya 

sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas.(Kemenkes RI, 2011).  
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Salah satu bentuk layanan bidang kesehatan mengenai perilaku hidup besih 

dan sehat terhadap anak didik di Sekolah Dasar adalah dengan adanya prromosi 

kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses memberdayakan atau memandirikan 

masyarakat untuk memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatannya 

melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan 

lingkungan sehat (Machfoedz, 2009). 

Namun di SDN 28 dan SDN 67 Nanga Biang belum memilki ruang UKS 

yang terpisah dengan ruang lain akan tetapi ruang UKS masih tergabung dengan 

ruang kantor. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia nomor 24 Tahun 2007 mengatakan salah satu sarana yang harus ada di 

sekolah adalah ruang UKS yang berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini 

peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah, ruang UKS dapat 

dimanfaatkan sebagai ruang konseling dan memiliki Luas minimum ruang UKS 

12 m2 (Permendiknas, 2007).  

Begitu juga pembinaan dari Puskesmas Belangin Tiga dalam melakukan 

pendidikan kesehatan dan pembinaan dirasakan sangat kurang oleh masyarakat 

sekolah, berdasarkan keterangan dari pihak puskesmas hal ini terjadi kerena 

kurangnya tenaga dan pendanaan yang terbatas. hal ini tentu akan mempengaruhi 

pengetahuan, sikap dan perilaku siswa tentang bagaiman berperilaku yang sesuai 

dengan PHBS. 

Dari data yang diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri 28 Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas  menerangkan bahwa jumlah siswa yang ijin karena sakit dari 

awal semester 1  atau dari bulan juli  sampai bulan September 2017 pada seluruh  
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siswa  sebanyak 21  siswa (16,3%). dilihat dari rekapitulasi absensi kehadiran 

siswa. Sementara pada Sekolah Dasar Negeri 67 Nanga Biang Kecamatan Kapuas  

menerangkan bahwa jumlah siswa yang ijin karena sakit dari pada waktu yang 

sama  seluruh  siswa  sebanyak 34 siswa (18,5%)   

Berdasarkan hasil observasi dan pemantauan yang peneliti lakukan di 

lingkungan sekolah didapatkan beberapa hal yang di raskan masih belum 

memenuhi standar PHBS seperti, Sumber air di SDN 28 juga belum tersedia air 

yang di gunakan masih mengharapkan air hujan, sementara di SDN 67 

menggunakan sumur bor, tidak tersedianya tempat cuci tangan di SDN 28, 

sementara di SDN 67 Nanga Biang wastafel sudah tersedia di depan setiap kelas 

akan tetapi tidak tersedia air dan sabun. Kondisi kantin terutama jajanannya juga 

masih banyak yang tidak tertutup.  

Ketersediaan jamban juga masih sangat minim di terutama di SDN 28 

dimana jamban yang ada tidak dapat difungsikan kerena tidak tersedia air. Tidak 

terdapat tempat sampah di setiap kelas di kedua sekolah mengakibatkan masih 

banyak sampah di lingkungan sekolah. Bahkan di lingkungan sekolah, peneliti 

tidak melihat adanya tempat sampah yang tertutup dan hanya ada tempat sampah 

seadanya yang berasal dari karung bekas. 

Memperhatikan hal tersebut diatas, terutama berkaitan dengan penanaman 

PHBS sejak dini, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dunia pendidikan di masa 

sekolah dasar sangat penting. Hal ini berkaitan dengan faktor psikologis, bahwa 

pada masa-masa tersebut merupakan masa yang sangat tepat, terutama dalam 

pembentukan dan peneladanan PHBS. Namum dalam kenyataannya pelaksanaan 
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pada Sekolah Dasar Negeri 28 dan Sekolah Dasar Negeri 67 Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dikatakan belum optimal.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Gambaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)  pada siswa   

Kelas VI Sekolah di  Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”. 

1.2.Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka timbul permasalahan yang hendak dikaji sebagai 

berikut : “Bagaimanakah gambaran  perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada 

siswa  kelas VI SD di Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten 

Sanggau?”. 

1.3.Tujuan Penelitian 

I. 4. 1  Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku 

hidup bersih dan sehat  (PHBS)  pada siswa kelas VI  SD di Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

I. 4. 2  Tujuan Khusus. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah  

I. 3. 2.1 Mengetahui gambaran Perilaku mencucitangan pada siswa 

kelas VI SD di Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas 

Kabupaten Sanggau. 

I. 3. 2.2 Mengetahui gambaran Perilaku mengkonsumsi jajanan yang 

sehat pada siswa kelas VI SD di Desa Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. 
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I. 3. 2.3 Mengetahui gambaran Perilaku mengunakan jamban yang 

bersih dan sehat pada siswa kelas VI SD di Desa Nanga 

Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

I. 3. 2.4 Mengetahui gambaran Perilaku olahraga pada siswa kelas VI 

SD di Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. 

I. 3. 2.5 Mengetahui gambaran Perilaku pemberantasan jentik nyamuk 

di sekolah pada siswa kelas VI SD di Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.  

I. 3. 2.6 Mengetahui gambaran Perilaku merokok pada siswa kelas VI 

SD di Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten 

Sanggau.  

I. 3. 2.7 Mengetahui gambaran Perilaku menimbang BB dan 

mengukur TB pada siswa kelas VI SD di Desa Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.  

I. 3. 2.8 Mengetahui gambaran Perilaku membuang sampah di 

tempatnaya pada siswa kelas VI SD di Desa Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.  

I. 3. 2.9 Mengetahui gambaran Perilaku mandi siswa kelas VI SD di 

Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.  

I. 3. 2.10 Mengetahui gambaran Perilaku menyikat gigi siswa kelas VI 

SD di Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. 
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I. 3. 2.11 Mengetahui gambaran Perilaku konsumsi sayuran dan buah 

buahan pada siswa kelas VI SD di Desa Nanga Biang 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal hal 

yang masih perlu di teliti dari sudut pandang yang lain namun dari dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sedikit manfaat bagi berbagai pihak yang terkait 

dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 

I. 4. 1 Bagi peneliti 

Bagi peliti manfaat penelitian ini adalah 

1. Melatih peneliti agar dapat melakukan penelitian terhadap 

masalah yang ada di masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatnya pemahaman 

peneliti tentang perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS). 

3. Mengetahui gambaran dan kendala SDN 28 dan SDN 67 Nanga 

Biang dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS). 

I. 4. 2 SDN 28 dan SDN 67 Nanga Biang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan PHBS siswa 

di SDN 28 dan SDN 67 Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten 

Sanggau. 
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I. 4. 3 Bagi Puskesmas Belangin III 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai  salah satu  

pendukung dalam penerapan progran perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) di wilayah kerja puskesmas Belangin III, sehingga Puskesmas 

dapat menentukan tindakan dan upaya yang dilakukan agar terwujud 

sekolah yang ber PHBS. 

I.5.  Keaslian Penulisan 

Penelitian ini adalah untuk megetahui gambaran Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat pada siswa Kelas VI sekolah dasar di Nanga Biang, dimana penelitian ini 

ada perbedaan dengan peneliti tentang PHBS sebelumnya di antaranya tempat, 

waktu, metodelogi, hasil dan beberapa variabel yang di gunakan dalam penelitian 

sebelumnya, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel I. 1 

Keaslian Penelitian 

 
Perbedaan 

Kesamaan 
Nama & 

tahun 

Judul,temp

at &  waktu 

penelitian 

Metodelogi Penelitian Hasil Penelitian Variabel 

Abdul 

Rahmat 

2015 

Perilaku  

Hidup Sehat 

dan Prestasi 

Belajar 

siswa 

Sekolah 

Dasar No.85 

Kecamatan 

Kota Tengah 

Kota 

Gorontalo 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif 

korelasional, yakni 

mendeskripsikan korelasi 

antara perilaku hidup sehat 

(variabel X)  prestasi 

belajar (variabelY). 

terdapat korelasi 

yang berarti 

antara perilaku 

hidup sehat siswa 

dengan prestasi 

belajar 

 Variabel 

Independen  

Perilaku 

hidup Sehat 

 Variabel 

dependen  

Prestasi 

belajar 

Variabel  

PHBS di 

SD 
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Fivi Melva 

Diana 

2013 

Pelaksanaan 

program 

PHBS di SD 

Negeri 001 

Tanjung 

Balai 

Karimun 

Jenis penelitian kuantitatif 

dengan survei analitik 

menggunakan desain cross 

sectional. Analisis data 

yaitu analisis univariat 

danbivariatdengan uji Chi-

square, 

Dari hasil uji 

statistik terdapat 

hubungan 

bermakna antara 

pengetahuan, dan 

peran guru 

dengan 

pelaksanan 

program PHBS 

pada anak sekolah 

di SD Negeri 001 

TanjungBalaiKari

mun Tahun 2013 

(p>0,05) 

 Variabel 

Independen  

Pelaksanaan 

program 

PHBS  

 Variabel 

dependen  

Pengetahuan, 

sikap dan peran 

guru 

 

Variabel  

PHBS di 

SD 

Ayu K. 

Umaroh 

2015 

Gambaran 

Perilaku 

Hidup 

Bersih & 

Sehat 

(PHBS) di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Bulu KAB. 

Sukoharjo  

jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif menggunakan 

teknik Total Sampling dan 

analisis data univariat 

dengan  bantuan software 

statistik 

pencapaian hasil 

PHBS di desa 

Gentan,Kedungso

no, dan Kamal 

masih di bawah 

target nasional di 

tahun 2014-2019. 

 Variabel 

program 

PHBS  

 Variabel 

dependen  

Pengetahuan 

sikap 

masyarakat 

tentang PHBS 

 

 

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

peneliti berbeda dari jenis penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 


