
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kebersihan merupakan hal yang penting, karena kebersihan 

dipengaruhi oleh nilai-nilai individu dan kebiasaan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan dan psikologis seseorang. Diperlukan 

pembinaan kesehatan pada anak-anak sekolah baik jasmani, rohani, dan 

sosial sebab anak-anak merupakan investasi untuk negara dan bangsa 

Indonesia (Entjang, 2000). 

Anak merupakan aset terpenting dalam tercapainya keberhasilan 

suatu negara, karena anak generasi penerus bangsa selanjutnya. 

Diperlukan perhatian dan peningkatan pendidikan kemampuan hidup 

sehat mengenai kebersihan pada setiap anak untuk menghasilkan 

generasi penerus yang tumbuh sehat maupun berkembang secara 

harmonis dan optimal sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas (Ahmadi, 2001). Kualitas sumber daya manusia mampu 

tercipta dimulai dari pengawasan kesehatan sejak anak usia sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Anak 

belajar dan diajar oleh lingkungan mengenai tingkah laku yang baik dan 

tidak baik, lingkungan meliputi orang tua, guru dan teman-temannya 

(Gunarsa, 2006). 

Peningkatan kualitas anak salah satunya ditentukan oleh 

penanaman perilaku kesehatan anak sejak dini. Perilaku anak sekolah 
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sangat bervariasi apabila tidak ditangani sejak dini, gangguan kesehatan 

akan mempengaruhi prestasi belajar dan masa depan anak (Hendra, 

2007). Kebiasaan yang mempengaruhi perilaku kesehatan pada anak 

antara lain: pola sarapan anak, kebiasaan mencuci tangan, kebersihan 

telinga, kebersihan kulit, kebersihan kuku, kebersihan rambut, mandi dan 

kebiasaan anak untuk jajan di tempat sembarangan dengan jajanan yang 

rata-rata tidak sehat untuk dikonsumsi oleh anak-anak (Syamsu, 2002). 

Menjaga kebersihan tangan, kuku, dan kaki merupakan salah satu 

aspek dalam mempertahankan kesehatan sehingga kuku, tangan dan 

kaki harus dijaga kebersihannya. Kuman penyakit berasal dari kuku, 

tangan, kaki yang kotor. Kuku, tangan dan kaki yang kotor membawa bibit 

penyakit. Bibit penyakit dan telur cacing yang menempel pada tangan 

atau kuku yang kotor dapat tertelan oleh seseorang. Mencuci tangan 

menggunakan sabun penting dilakukan oleh anak untuk mencegah resiko 

penyakit (Siswanto, 2009). 

Hygiene merupakan suatu pencegahan penyakit yang 

menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan beserta 

lingkungan. Personal hygiene yang tidak baik dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit seperti penyakit infeksi (Widyati dan Yuliarsih, 2002). 

Keadaan penyakit infeksi dapat mengurangi nafsu makan sehingga 

menderita kurang gizi (Azwar, 2004). Keadaan kurang gizi merupakan 

salah satu faktor penyebab mudahnya seseorang terkena penyakit infeksi 

karena sistem kekebalan tubuh seseorang melemah (Indriyani dkk, 2006). 

Faktor yang mempengaruhi penyakit infeksi bisa disebabkan oleh 

makanan yang berupa makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan, 
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makanan yang terkontaminasi bakteri / kuman sehingga diperlukan 

personal hygiene untuk mengurangi kejadian penyakit infeksi (Ngastiyah, 

2005). 

Dipandang dari segi kesehatan lingkungan, pengaruh makanan 

terhadap kesehatan sangat besar karena makanan dan minuman dapat 

berperan sebagai vector agen penyakit yang ditularkan melalui makanan 

yang disebut food borne disease (penyakit bawaan makanan). Tipe 

penyakit yang dapat menyerang manusia berkaitan dengan makanan 

yaitu food infection yaitu suatu gejala penyakit yang muncul akibat 

mikroorganisme yang masuk dan berkembangbiak dalam tubuh manusia 

(usus) melalui makanan yang dikonsumsi dan food intoxication yaitu 

gejala penyakit yang muncul akibat mengkonsumsi racun yang ada dalam 

makanan (Mubarok, 2009). Tidak hanya status gizi yang memengaruhi 

kesehatan seseorang, tetapi status kesehatan juga memengaruhi status 

gizi (Amin dkk, 2004). 

Menurut hasil Riskesdas (2013), indikator kebersihan personal 

dalam mencuci tangan dengan benar untuk wilayah Jawa Tengah 

mendapat persentase 49,5%. Perlunya pengetahuan dan pengajaran 

kepada anak-anak agar personal hygiene terjaga dengan mencuci tangan 

dengan benar dan bisa dipraktekkan dimanapun anak-anak berada, 

sebelum maupun sesudah makan. Terkadang ketika anak-anak bersama 

orang tua, orang tua tidak mempedulikan kebersihan anaknya sehingga 

perlu pengetahuan untuk anak agar anak sadar diri mengenai kebersihan 

pada dirinya sendiri. 
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Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang terhadap objek 

melalui indra yang dimilikinya. Perubahan sikap pada dasarnya 

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan keyakinan maupun 

kepercayaan yang didapatkan dari hasil pengindraan yang salah satu 

didapatkannya melalui pendidikan atau proses belajar. Salah satu bentuk 

pendidikan adalah dengan melalui penyuluhan (Notoatmodjo. 2010). 

Penyuluhan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan 

proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud 

perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan 

bisa menggunakan sarana media animasi (Setiana, 2005). Menurut 

Furoidah (2009), media animasi pembelajaran merupakan media yang 

berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gerakan dan dilengkapi audio sehingga berkesan hidup. 

Kelebihan penggunaan animasi sangat efektif untuk menarik 

perhatian peserta didik dalam situasi pembelajaran awal maupun akhir 

dalam rangkaian pelajaran. Kemajuan teknologi komputer memberikan 

kemudahan bagi guru dalam menyiapkan media pembelajaran, 

khususnya media animasi. Kekurangan dari media animasi pada 

kenyataan yang ada masih terbatasnya penggunaan media animasi 

dalam proses pembelajaran karena dalam pembuatan media animasi 

memerlukan keahlian khusus (Lee dan Owens, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hesditiana (2014) di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta, menyatakan bahwa sebelum diberikan 

edukasi gizi dengan menggunakan media animasi diperoleh nilai rata-rata 

tingkat pengetahuan sebesar 62,3% dan sesudah diberikan edukasi gizi 
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dengan menggunakan media animasi diperoleh nilai rata-rata tingkat 

pengetahuan sebesar 66,99%. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

kecenderungan terjadinya peningkatan tingkat pengetahuan sesudah 

dilakukan edukasi gizi dengan menggunakan media animasi. Terdapat 

perbedaan pengetahuan tentang PUGS sebelum dan setelah diberikan 

edukasi gizi dengan media animasi pada siswa sekolah dasar di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 06 Desember 

2014 pada 35 siswa di kelas V MI Negeri Baki Sukoharjo menyimpulkan 

bahwa anak-anak di sekolah dasar tersebut mendapat persentase 

pengetahuan personal hygiene dengan tingkatan baik sebanyak 68,6%, 

tingkatan cukup sebanyak 28,6% dan pengetahuan personal hygiene 

dengan tingkatan buruk sebanyak 2,8% sehingga perlunya penyuluhan 

pengetahuan personal hygiene pada anak-anak sekolah dasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk turut 

serta melakukan personal hygiene khususnya di lingkungan sekolah 

dengan melakukan penelitian “Pengaruh Penyuluhan Menggunakan 

Media Animasi Terhadap Pengetahuan Personal Higiene Pada Siswa Di 

MI Negeri Baki Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, “ Apakah ada pengaruh penyuluhan menggunakan 

media animasi terhadap pengetahuan personal hygiene pada siswa di MI 

Negeri Baki Sukoharjo”. 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penyuluhan menggunakan media 

animasi terhadap pengetahuan personal hygiene pada siswa di MI 

Negeri Baki Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan personal hygiene sebelum 

dan sesudah diberikan penyuluhan menggunakan media animasi. 

b. Menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan menggunakan media animasi dengan pengetahuan 

personal higiene pada siswa di MI Negeri Baki Sukoharjo. 

 

D. Manfaat 

a. Bagi Sekolah 

Penyuluhan yang disampaikan dapat menjadi informasi bagi 

sekolah dalam meningkatkan personal hygiene para siswa. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  

mengenai pengetahuan tentang personal hygiene menggunakan 

media animasi bagi para siswa dan juga dapat merubah perilaku 

siswa tentang personal hygiene. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam melaksanakan penelitian lebih luas dan lengkap khususnya 

tentang pengetahuan personal hygiene menggunakan media animasi. 


