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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia sekolah baik tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah suatu masa usia anak 

yang sangat berbeda dengan usia dewasa. Di dalam periode ini didapatkan 

banyak permasalahan kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak 

dikemudian hari. Masalah kesehatan tersebut meliputi kesehatan umum, 

gangguan perkembangan, gangguan perilaku dan gangguan belajar. 

Permasalahan kesehatan tersebut pada umumnya akan menghambat 

pencapaian prestasi pada peserta didik disekolah (Dermawan, 2012). 

Pada siswa sekolah dasar (SD), masalah kesehatan yang dihadapi 

terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum diterapkan 

dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan, seperti masalah 

cacingan, diare dan saluran pernafasan akut (ISPA). Menurut data dari 

Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa diantara 1000 penduduk terdapat 

300 orang yang terjangkit penyakit diare sepanjang tahun dan berdasarkan 

Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) setiap tahunnya 

ada 100.000 anak di Indonesia meninggal akibat diare. (Depkes RI, 2007). 

Pendidikan kesehatan di sekolah sangat efektif dilakukan karena 

sebagian besar waktu anak-anak berada di sekolah. Selain berfungsi sebagai 

tempat pembelajaran, sekolah harus menjadi suatu tempat yang dapat 

meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dengan meningkatkan perilaku 
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hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menciptakan lingkungan  yang sehat. 

Anak sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima 

perubahan atau pembaharuan, karena kelompok anak sekolah sedang berada 

dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Pada taraf ini anak dalam 

kondisi peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan dan 

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan berperilaku 

hidup bersih dan sehat (Notoatmodjo, 2005). 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SD N 1 Mandong 

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten diperolah data bahwa jumlah seluruh 

siswa adalah 162 siswa, terdiri dari 84 murid laki-laki dan 78 murid 

perempuan. Keadaan lingkungan sekolah SD N 1 Mandong kurang bersih. 

Hasil observasi dan wawancara terhadap 7 siswa menunjukkan bahwa 5 siswa 

masih mempunyai kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya 

meskipun sudah ada tempat sampah di setiap kelas dan sering diingatkan oleh 

guru untuk membuang sampah pada tempat sampah. Sering ada siswa tidak 

mengikuti kegiatan olah raga di sekolah. Banyak siswa yang jajan makanan di 

luar sekolah. Peneliti melihat banyaknya penjual makanan yang berada di luar 

sekolah yang jajanannya tidak ditutupi. Selain adanya  permintaan guru, di 

sekolah pernah diadakan penyuluhan tentang dokter kecil. Berdasarkan hasil 

pengamatan kran air di sekolah terdapat 2 tempat  selain kran air di  kamar 

mandi yang ada di dekat kantor guru dan didekat kamar mandi. Kran  air yang 

di dekat kantor guru terdapat sabun cair sementara pada kran di dekat kamar 

mandi tidak tersedia sabun. Pertanyaan tentang cuci tangan ini berkaitan 
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dengan perilaku siswa yang makan saat istrihat sekolah dimana pada hasil 

pengamatan, siswa langsung makan tanpa cuci tangan. 

Siswa mengatakan jika sakit mereka tidak masuk sekolah dan merasa 

tertinggal pelajaran. Peneliti menanyakan kepada siswa bahwa anak yang sakit 

seperti sakit diare, sakit batuk pilek. Data ketidakhadiran siswa di SDN 1 

Mandong pada tahun 2011 sebanyak 24 siswa tidak masuk sekolah karena 

sakit dan pada tahun 2012 sebanyak 31 siswa tidak masuk sekolah karena 

sakit. 

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti ” Pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 

tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat siswa SDN 1 Mandong.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah ”Adakah pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 

tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat siswa SDN 1 Mandong.” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kebiasaan berperilaku 

hidup bersih dan sehat siswa SDN 1 Mandong. 
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2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang kebiasaan 

berperilaku hidup bersih dan sehat siswa SDN 1 Mandong sebelum 

dan sesudah pendidikan kesehatan  

b.  Untuk mengetahui sikap  tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih 

dan sehat siswa SDN 1 Mandong sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan 

Memberikan gambaran tentang pendidikan kesehatan mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) yang merupakan salah satu upaya 

pencegahan penyakit. 

2. Bagi guru 

Memberi masukan pada guru dalam pembelajaran tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat kepada siswa. 

3. Bagi siswa 

Memberikan informasi tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat 

sehingga dapat menambah pengetahuan, sikap dan berperilaku hidup 

bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit. 

4. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang perilaku hidup bersih dan sehat sering dilakukan. 

Peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Habeahan, (2009) pengetahuan, sikap dan tindakan perilaku hidup bersih 

dan sehat anak – anak di yayasan panti asuhan  rapha-el simaingkar 

kecamatan medan tuntungan kota medan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk 

menggambarkan pengetahuan, sikap dan tindakan tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) pada anak. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

pembagian kuesioner dan diikuti dengan wawancara langsung dengan 

anak–anak di panti Asuhan Rapha-El Siimalingkar Kecamatan Medan 

Tuntungan. 

2. Anggrahitha, (2009) Studi intervensi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Bagi Anak SDN Cisalak 1 Depok. 

Tujuan penelitian ini adalah Menilai pengetahuan dan perilaku anak 

sekolah besarnya perubahan pengetahuan dan perilaku PHBS (kebersihan 

diri dan lingkungan) setelah kegiatan intervensi. Desain penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif pre-eksperimental dengan rancangan 

”One Group Pre Test and Post Test Design”. Pengambilan data dengan 

data primer dan data skunder. Yaitu dengan pembagian anngket yang 

diberikan pada siswa dan dari arsip. intervensi menggunakan metode 

penyuluhan dan simulasi. 


