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ABSTRAK 

AFNILDA 08541: Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Dasar Negeri 07 Kec. Talawi Kota 
Sawahlunto. 

Sekolah Dasar Negeri 07 Kec. Talawi Kota Sawahlunto adalah salah satu 
sekolah yang melaksanakan PHBS dan Usaha Kesehatan Sekolah, namun dalam 
kegiatan tersebut, belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkapkan : mengetahui gambaran tentang pelaksanaan PHBS dan UKS di 
SDN 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. 

Jenis penelitian deskriptif. Populasi siswali kelas IV & V Sekolah Dasar 
Negeri 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawai Kota Sawahlunto yang berjurnlah 31 
orang sampel diambil dengan metode total sampling dengan menggunakan sampel 
sebanyak 31 orang. Data dikumpul dengan menggugakan angket atau kuesioner. 
Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode persentase dan pengambilan 
kesimpulan dengan skala Gutmann. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa: Tingkat capaian 
sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 07 ,TAlawi Hilir Kec. Talawi berada 
pada klasifikasi baik, yaitu dengan tingkat capaian jawaban responden mencapai 
78,70 %. Tingkat capaian Dukungan orang tua siswa pada kegiatan pelaksanaan 
usaha kesehatan sekolah, di SD Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi berada pada 
klasifikasi Kurang, yaitu dengan tingkat capaian. sebesar 36,55 %.Tingkat capaian 
dukungan Puskesmas terhadap kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di SD Negeri 07 
Talwi Hilir Kec. Talawi berada pada klasifikasi cukup, yaitu dengan tingkat capaian 
jawaban responden mencapai 71,50 %, 
Kata Kunci : PHBS dan UKS, Siswa SD 
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MILIK PERPUSTAKAAN 1 i UNIV. NEGERI PnOANG : 
B4R I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Mssalah 

Di dalam Rencana Strategi Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009 yang 

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

3 3 1 /Menkes/SWV/2006 telah ditetapkan bahwa Rencana Jangka Panjang 

Menengah Nasional, Visi Departemen Kesehatan adalah "Masyarakat Yang 

Mandiri Untuk Hidup Sehat". Masyarakat sehat mandiri untuk hidup sehat 

adalah suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia menyadari, mau clan mampu 

untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang 

dihadapi, sehingga dapat bebas dart gangguan kesehatan, baik yang disebabkan 

karena penyakit terrnasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun 

lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung hidup sehat. 

Selanjutnya dalam rangka mewuiudkan Visi Departemen Kesehatan 

tersebut maka ditetapkan Misi Departemen Kcschatan yaitu "Membuat Rakyat 

Sehat'. Untuk mencapai, Misi tersebut tidaklah rnungkin hanya dilakukan oleh 

pihak pemerintah saja, melainkan l~arus dilakukan bersarna masyarakat terrnasuk 

swasta.. Sehubungan dengan itu ada empat strategi pembangunan nasional dan 

sebagai strategi pertarna adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat 

untuk hidup sehat. Tujuan strategi pertama ini adalah memberdayakan individu, 

keluarga dan masyaraka agar marnpu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) (Pedoman Pengelolaan Promosi Kesehatan, Depkes, 2008). 



Berdasarkan paradigma sehat ditetapkan Visi Indonesia sehat 2010, 

dimana ada tiga pilar yang mendapatkan perhatian khusus karena sebagai penentu 

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yaitu lingkungan sehat, 

perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan berrnutu. Namun, 

keadaan Indonesia saat ini mengisyaratkan bahwa perilaku masyarakat merupakan 

faktor utarna dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Belajar dari pengalaman bertahun - tahun disimpulkan bahwa pendidikan 

kesehatan belum "memarnpukan" (praktik atau tindakan) masyarakat untuk 

berperilaku sehat, tetapi baru dapat men-"tahuka" (pengetahuan) dan me- 

"maukan" (sikap). Hal ini terjadi karena memang dengan dicukupinya 

pengetahuan dan sikap saja tidak otomatis akan berubah menjadi praktik atau 

tindakan. Untuk melakukan hidup sehat diperlukan faktor pendukung berupa 

sarana dan prasarana untuk melakukannya (Promosi Kesehatan di Sekolah, 

Depkes, 2008) 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemarnpuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan perkataan lain 

bahwa masyarakat diharapkan marnpu berperan sebagai pelaku pembangunan 

kesehatan dalarn menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya 

sendiri, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. 

Promosi kesehatan di sekolah merupakan upaya memberdayakan siswa, 

guru d m  masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau d m  mampu 

mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. 



Upaya mewujudkan PHBS di sekolah mempunyai manfaat yang besar dalam 

meningkatkan status kesehatan siswa yakni tenvujudnya sekolah yang bersih dan 

sehat sehingga siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari 

berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Selan'jutnya, meningkatnya semangat 

proses belajar mengajar yang berdarnpak pada prestasi belajar siswa. Citra sekolah 

sebagai institusi pendidikan semakin meningkat sehingga marnpu menarik minat 

orang tua mwid dan dapat mengangkat citra dan kinerja pemerintahan daerah di 

bidang pendidikan. Menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain (Pedoman 

Pengelolaan Promosi Kesehatan, Depkes, 2008) 

Promosi kesehatin di sekolah adalah merupakan implementasi kebijakan 

sekolah sehat (healthy school) yang diprakasai oleh WHO tahun 1995. Kebijakan 

sekolah sehat yang dikonsepkan oleh WHO tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan status kesehatan peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan 

sekolah dengan cara membantu sekolah untuk rriemobilisasi dan meningkatkan 

kegiatan promosi kesehatan dan pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional, 

regional maupun global (Promosi Kesehatan di Sekolah, Depkes, 2008) 

Berdasarkan UU 2012003 pasal 6 dinyatakan bahwa semua warga negara 

Indonesia yang berusia 7-1 5 tahun wajib mcngikuti pendidikan dasar (Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah PertamaMadrasah 

Tsanawiyah). Dengan demikian jumlah anak sekolah cukup besar. Bahkan, 

Tujuan Pembangunan Millenium, dimana Indonesia juga ikut meratifikasinya, 

menyatakan bahwa semua anak hams mendapatkan pendidikan dasar dan sekolah 

berperan penting dalam mendukung pencapnian t~!juan tersebut. 



Ikhtisar Data Pendidikan Nasional tahun 200512006, menunjukkan bahwa 

persentase jumlah penduduk Indonesia pada usia wajib belajar (7-15 tahun) yang 

mengikuti pendidikan cukup tinggi. E'ersentase anak usia 7-12 tahun yang sekolah 

di jenjang SD/MI mencapai 99,4% (Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

di Berbagai Tatanan, Depkes, 2007). 

Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran juga dapat menjadi 

ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Lebih dari itu, usia ' 

sekolah bagi anak juga merupakan masa rawan terserang berbagai penyakit. 

(Majalah Interaksi di Kutip dari Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 

Berbagai Tatanan, Depkes, 2007 menyatakan diantara 1.000 penduduk terdapat 

300 orang yang terjangkit penyakit dime sepanjang tahun, Dinas Kesehatan DIU 

Jakarta tahun 2007 menemukan setidaknya ada 1.872 anak yang menderita TB 

dari 10.273 penderita TB di DKI, Data Departemen Kesehatan menunjukkan 

kasus TB pada anak diseluruh Indonesia tahun 2007 sebanyak 3.990). 

Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah 

(usia 6-10 tahun), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena it. ,  

penanaman nilai-nilai PHBS di Sekolah mcrupakan kebutuhan mutlak dan dapat 

dilakukan melalui pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

Berdasarkan pengamatan penulis, data yang didapat dari UKS SD Negeri 

07 Talawi Hilir Kec. Talawi Kota Sawahlunto tahun 2009 bahwa pelaksanaan ' 

PHBS dan UKS belum berjalan semestinya, seperti kurangnya sarana dan 

prasarana UKS seperti peralatan UKS dan media (poster, lembar balik, leaflet, 

kartu menuju sehat anak sekolah (KMS AS). Kalau PHBS di sekolah tidak 



terlaksana dan tidak berjalan dengan baik maka anak sekolah yang merupakan 

generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi 

kesehatannya akan lebih rawan terserang berbagai penyakit seperti cacingan, 

anemia, karies, diare, TB, penyakit kulit, kesehatan gigi dan mulut, keadaan gizi 

yang kurang dll. Terdapatnya masalah kesehatan pada siswali SD Negeri 07 

Talawi Hilir maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah ini 

dengan judul penelitian "Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SD Negeri 07 Talawi Hilir 

Kec. Talawi Kota Sawahlunto." 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Perhatian guru penjaskes terhadap UKS 

2. Fungsi dan tugas tim pelaksana UKS 

3. Kader kesehatan sekolah (dokter kecil) 

4. Sarana dan prasarana UKS 

5. Dukungan Kepala Sekolah 

6. Dukungan Puskesmas 

7. Dukungan dari orang tua siswa 

8. Dukungan dari masyarakat 

C. Pembatasan Masalah 

Berhubungan terbatasnya waktu, tenaga dan referensi maka penulis 

membatasi masalah sebagai berikut : 



1. Sarana dan Prasarana 

2. Dukungan orang tua 

3. Dukungan dari Puskesmas 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti perlu 

menunuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Sejauhrnana kelengkapan sarana dan prasarana UKS di Sekolah Dasar 

Negeri di Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir? 

2. Sejauhrnana dukungan orang tua murid terhadap pelaksanaan UKS di 

Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir? 

3. Sejauhrnana dukungan Puskesmas terhadap pelaksanaan UKS di Sekolah 

SD Negeri 07 Talawi Hilir? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perurnusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana UKS di Sekolah 

SD Negeri 07 Talawi Hilir 

2. Untuk mengetahui sejauh mana dukungan orang tua murid terhadap 

pelaksanaan UKS di Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir 

3. Untuk mengetahui peranan Puskcsmas terhadap pelakasanaan UKS di 

Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 



1. Salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I di Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. 

2. Sumbangsih kaj ian dan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

di institusi pendidian khususnya di Fakultas Ilm Keolahragaan Universitas 

Negeri Padang. 

3. Bahan Pertimbangan bagi lintas sektor terutarna Dinas Kesehatan tentang 

pelaksanaan PHBS di tatanan sekolah yang mana merupakan Visi 

Departemen Kesehatan yaitu "Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup 

Sehat" dan Visi Indonesia Sehat 2010 ynitu lingkungan sehat, perilaku 

sehat dan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. 

4. Bahan perbandingan dan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin 

menganalisis lebih jauh tentang pelaksanaan PHBS di Sekolah. 

5. Sebagai acuan untuk meningkatkan penerapan PHBS di Sekolah Dasar 

Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi Kota Sawahlunto. 



BAB I1 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Teori 

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah wujud keberdayaan 

masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS. Ada lima 

program prioritas yaitu kesehatan ibu dan ,anak (KIA), Gizi, Kesehatan 

Lingkungan (Kesling), gaya hidup, Dana sehatlasuransi kesehatan. Adapun 

program PHBS ini untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan 

suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat, melalui jalur 

komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan 

(Advokasi), bina suasana (Sosial Support) d m  memberdayakan masyarakat 

(Empowerment). Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengenali 

dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalarn tatanan masing-masing, 

dan masyarakat dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya ( Depkes RI, 2002) 

a. Tujuan PHBS 

Adapun tujuan dari PHBS ini  adalah meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan dan kemampuan masy arakat untuk melaksanakan dan 

membudayakan PHBS dilingkungannya, lcrutama mampu mengatasi masalah 

kesehatannya sendiri. Untuk mencapai Visi Indonesia sehat 2010, maka visi 



nasional promosi kesehatan ditetapkan scbagai "Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehata 2010" atau "PHBS 201 0" (Depkes ]<I, 2005). 

b. Sasaran Program PHRS 

1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga 

dan masyarakat urnum, sehingga dapat memberikan darnpak yang 

berrnakna terhadap derajat kesehatan. 

2. Meningkatkan pengertian tentang pencegahan dan pengobatan 

terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh perubahan gaya 

hidup dan perilaku terhadap AIDS, kanker, penyakit jantung, 

ketergantungan obat dan minuman keras dan lain-lain, sehingga angka 

kesakitan menurun. 

3.  Meningkatkan peran swasta, dunia usaha dalam upaya pembangunan 

yang selama ini masih lebih banyak dibiayai pemerintah seperti 

imunisasi, pengasapan (Fogging) untuk penanggulangan demam 

berdarah, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan 

pemukiman serta peningkatan kebugaran jasmani. 

4. Meningkatkan kreativitas, produktivitas dan peran generasi muda 

dalarn mengatasi masalah diri, lingkungan dan masyarakat dengan 

memfungsikan Remaja Husada, Taman Husada da, sebagainya sebagai 

promotor dalarn upaya kesehatan. 

5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai 

upaya pembangunan kesehatan 



Sasaran PHBS ditujukan terhadap 'individdperorangan kelompok 

dan masyarakat yang ditujukan dalam pelaksanaan penyuluhan atau 

pembinaan. Sasaran dapat dikaitkan dalam tatanan yaitu tatanan rurnah 

tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, tempat-tempat umum dan 

tempat kerja. Selain itu sasaran ini juga dapat dibagi menjadi sasaran 

primer, sekunder dan tersier. Sasaran primer adalah sasaran yang 

mempunyai masalah. Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat 

mempengaruhi atau disegani oleh primer. Sedangkan sasaran tersier 

adalah sasaran yang menunjang atau mendukung dalarn ha1 dana, 

kebijakan dan kegiatan untuk tercapainya perilaku hidup bersih dan sehat 

(Depkes RI, 2005) 

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sckolah 

Anak usia sekolah yang berkisar 30% dari jurnlah penduduk 

Indonesia berjumlah 73 juta orang, dimana pada usia ini merupakan masa 

keemasan untuk menanarnkan nilai-nilai PI IBS. 

Saat ini di Indonesia terdapat lebill dari 250.000 sekolah negeri, 

swasta maupun agama dari berbagai tingkatan. Jika tiap sekolah memiliki 20 

kader kesehatan saja, maka akan ada lima juta kader kesehatan yang dapat 

membantu terlaksananya dua strategi utarna Departemen Kesehatan yaitu 

"menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk sehat" serta 

"surveilans, monitoring dan informasi kesehatan" 

Depkes RI (2008) menetapkan ada beberapa indikator yang dipakai 

sebagai ukuran menilai PHBS di sekolah yaitu : 



1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun 

2. Mengkonsumsi jajanan yang bersih dan sehat 

3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 

4. Olahraga yang teratur dan terukur 

5. Memberantas jentik nyamuk 

6. Tidak merokok di sekolah 

7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan 

8. Membuang sampah pada tempatnya 

Adapun indikator PHBS di sekolah menurut Depkes RI (2002) 

diantaranya adalah : 

a). Perilaku 

a) Kebersihan pribadi 

b) Tidak merokok 

c) Olahraga yang teratur dan terukur 

d) Tidak menggunakan Napza 

b). Lingkungan 

a) Ada jamban 

b) Ada air bersih 

c) Ada tempat sampah 

d) Ada sarana pembuangan air limball (SPAL) 

e) Ventilasi 

f) Kepadatan 

g) Ada warung sehat 



h) Ada unit kesehatan sekolah (UKS) 

i) Ada taman sekolah 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pcncrapan PHBS 

1). Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan tejadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, penginderaan 

terjadi melalui panca indra. Pengetahuan atau kognitif merupakan desain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Over Behavior). 

Pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku (Notoatmodjo, 2005). 

Menurut ~otoatmodjo (2005) ada enam tingkatan pengetahuan di 

dalam domain kognitif yang meliputi : 

1) Tahu (Know) 

Mengingat kembali (Recall) suatu materi yang dipelajari sebelurnnya 

terhadap suatu spesifik dari seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima 

2) Memahami (Comprehention) 

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui 

3) Aplikasi (Application) 

Kemampuan untuk mengungkapkan materi yang dipelajari pada situasi 

dan kondisi 

4) Analisis (Analysis) 

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau sesuatu objek ke dalam 

komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut. 



5) Sintesis (Synthesis) 

Kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di 

dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau objek penelitian terhadap 

suatu materi atau objek 

2). Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak bisa langsung 

terlihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi 

terhadap stimulus tertentu. 

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap jug terdiri dari berbagai 

tingkatan, yakni ; 

1) Menerima (Receiving), diartikan orang (subjek) mau dan mempertahankan 

stimulasi yang diberikan (Objek) 

2) Merespon (Responding), memberikan jawaban apabila ditanya 

mengerjakan dan menyelesai kan tugas yang diberikan. 

3) Menghargai (Valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan dan 

mendiskusikan suatu masalah 

4) Bertanggung jawab (Responsible), bertanggung jawab atas segala yang 

telah dipilihnya dengan segala resiko 



3). Tindakan (Action) 

Secara logis, sikap akan dicerminkan dalam bentuk tindakan namun 

tidak dapat dikatakan, bahwa sikap dan tindakan memiliki hubungan 

sistematis. Suatu sikap belurn tentu terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behavior). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor 

pendukung suatu kondisi yang memungkinkan antara lain fasilitas dan faktor 

dukungan dari berbagai pihak (Notoatmocljo, 2002) 

Seperti halnya dengan pengetahuan dan sikap, tindakan juga terdiri dari 

berbagai tingkatan, yaitu : 

1) Persepsi (Perception) diartikan mengenal dan memilih berbagai objek 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil 

2) Respon terpimpin (guide respon) diartikh sebagai suatu urutan yang 

benar sesuai dengan contoh 

3) Mekanisme (mechanism) diartikan apabila seseorang telah dapat 

melakukan sesuatu dengan benar secara optimis atau sesuatu itu 

merupakan kebiasaan 

4) Adaptasi (adaptation) suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi keberadaan 

tindakan tersebut. 

2. Usaha Kesehatan Sekolah (LJKS) 

a). Pengertian 

Usaha Ke-sehatan Sekolah ildal,2h" wahana untuk meningkatkan 

kemarnpuan hidup sehat dan derai:ll kesehatan peserta didik sedini 



mungkin, merupakan perpaduan dua upaya dasar yaitu upaya pendidikan 

dan upaya kesehatan, yang pada gilirannya nanti diharapkan peserta didik 

dapat mandiri dalam melaksanakan pola hidup sehat. 

b). Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta 

didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat 

kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan 

optimal dalam rangka pembentukan nlanusia Indonesia sehat seutuhnya. 

b. Tujuan Khusus 

Memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat 

kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup : 

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan 

prinsip hidup sehat serta pesertn didik berpartisipasi aktif di dalam 

usaha peningkatan sekolah 

2. Sehat, baik dalarn arti fisik, mental maupun sosial dan ; 

3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk 

penyalahgunaan narkotik, obat-ohatan dan bahan berbahaya (minuman 

keras), rokok dan sebagainya. 



c). Sasaran 

Sasaran UKS adalah peserta didik dari tingkat pendidikan dasar 

sampai dengan tingkat pendidikan menengah termasuk peserta didik di 

perguruan agama dan pondok pesantren beserta lingkungannya 

d). Ruang Lingkup UKS di Sekolah 

Ruang lingkup UKS tercennin dalam TRIAS UKS meliputi ; 

1. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan yang meliputi : 

a. Pengetahuan tentang dasar-dasar Pola Hidup Bersih dan Sehat 

b. Sikap tanggap terhadap persoalan kesehatan 

c. Latihan atau praktek kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk : 

a. Pelayanan kesehatan 

b. Pemeriksaan murid 

c. Pengobatan ringan dan P3K scrta P3P 

d. Pengawasan warung sekolxh 

e. Penetapan pelaporan ten tang keadaan penyakit 

3. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat : 

a. Penghijauan 

b. Air bersih 

c. KebudApotikHidup ' 

d. Halaman bersih 

e. Pemberantasan sarang nyamuk 



e). Peralatan di Ruang UKS 

1. Ruang UKS dengan peralatan sederhana 

a. Tempat tidur 

b. Timbangan berat bada-n, alat ukur  tinggi badan, snellen chart 

c. Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, paracetarnol) 

2. Ruang UKS dengan peralatan lengkap 

a. Tempat tidur 

b. Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart 

c. Kotak P3K dan obat-obatan (betadin, oralit, paracetarnol) 

d. Lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur 

organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangdwastafel, data angka 

kesakitan mwid 

3. Ruang UKS dengan peralatan ideal 

a. Tempat tidur 

b. Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart 

c. Kotak P3K dan obat-obatan (betadin, oralit, paracetarnol) 

d. Lemari obat, buku rujukan, KMS, poster-poster, s W u r  

organisasi. jadwal piket, tempat cuci tangdwastafel, data angka 

kesakitan murid 

e. Peralatan gigi, unit gigi 

f. Contoh-contoh model organ tubuh, rangkaltorso 

g). Tim Pelaksanaan UKS 

a. Susunan Tim Pelaksanaan UKS di SD 



Pembina : LurahlKepaln Desa. 

Ketua : Kepala sekolah/kepala madrasah 

Sekretaris I : Guru Pembina IJKSIPembina UKS 

Sekretaris I1 : Ketua Komitc Sekolah/Majelis/Madrasah 

AWgota : 1. Uilsur Komite Sekolah 

2. Petugas UKS Puskesmas 

3. Unsur guru 

4. Unsur Siswa 

b. Tugas dan Fungsi Pelaksanaan UKS 

1. Tugas Tim Pelaksanaan UKS 

a. Melaksanakan tiga program UKS 

b. Menjalin kerjasama dengan orangtua murid (Komite Sekolah) 

c. Mengadakan penilaidevaluasi, menyusun program dan 

menyarnpaikan laporan ke TP UKS Kecamatan. 

d. Melaksanakan ketatausahaan 

2. Fungsi Tim Pelaksanaan IJKS 

Sebagai penanggung jawab dan pelaksana program UKS di 

sekolah dan perguruan agama berdasarkan prioritas dan kebijakan 

yang ditetapkan TP UKS kecamatan 



B. Kerangka Konseptual 

Seperti yang telah diuraikan dalanl kqjian teori di atas maka dapat 

dibuat kerangka konseptual sebagai berikut : 

Sarana dan prasarana r-1 
Dukungan puskesmas I I 

Dukungan orang tua murid 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah 

b 

dikemukakan di atas maka diajukan pertanyw yaitu ; 

Pelaksanaan PHBS 
&UKS 

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana UKS di Sekolah Dasar 

Negeri di Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir? 

2. Bagaimana dukungan orang tua murid terhadap pelaksanaan UKS di 

Sekolah SD Negeri 07 Talawi Hilir? 

3. Bagaimana dukungan Puskesmas tcrliadap pelaksanaan UKS di Sekolah 

SD Negeri 07 Talawi Hilir? 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengurnpulkan data 

yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat 

melakukan penelitian. Adapun sifal ~netode penelitian menurut Sudjana 

(1994:62) adalah "penelitian yang bcrusaha mengungkapkan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian apa adanya yang terjadi pada saat seekarang". Metode 

deskriptif dipakai karena masalah yang diteliti adalah masalah yang 

sedang berlangsung pada saat sekarang ini dan cukup actual. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaks,anakan Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hili 

Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan pertimbangan peneliti berasal 

dari institusi yang sama dengan responden sehingga mudah menjalin 

kepercayaan dengan responden. 

2. Waktu Penelitian 

Peneliti ini direncanakan pada bulan Desember 2009. 



C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswali kelas 1V & V Sekolah 

Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kecamatan 'ralawi Kota Sawahlunto. Distribusi 

siswa/I Kelas IV & V SDN. 07 Talawi Hilir dapat dilihat pada table populasi ' 

sebagai berikut : 

Tabel Populasi 

2. Sarnpel 

Mengingat populasi relatif sedikit maka seluruh populasi dijadikan 

sampel yaitu sebanyak 31 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan 

teknik total sampling (Arikunto, 199654). 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang dinn~bil langsung dari sample penelitian 

yaitu PHBS dm UKS 

b. Data Sekundcr adalah pelaksanaan dokter kecil dan kelengkapan 

sarana dan prasarana UKS. 

Kelas 

IV 

V 

Total 

Laki-laki 

4 

12 

16 

Perempuan 

8 

7 

15 

Total 

12 

19 

3 1 



2. Sumber Data 

Sumber data adalah siswali yang menjadi sample dalam penelitian ini pada 

SDN. 07 Talawi Hilir Kecarnatan Talawi Kota Sawahlunto serta 

kelengkapan sarana dan prasarana UKS. 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunekan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan angket menurut Ridwan (2004) pengumpulan data 

dengan menggunakan data dengan angket yaitu suatu cara pengurnpulan 

dengan menyusun daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang bersedia memberikan jawaban sejujumya. 

Angket ini disusun dengan menggunakan skala likert dengan lima motif 

jawaban yaitu ada dan tidak ada. Seliap butir diberikan skor dengan angka 

1 sarnpai 5 bilangan negative. 

Untuk menentukan tingkat motivasi siswa atas pertanyaan penelitian 

dengan memberikan skor yang diperoleh dari data dibagi dengan skor 

yang seharusnya dan dicapai dengan kategori Sudjana (1 982) sebagai 

berikut : 

90 - 100% : Sangat baik 

80 - 89% : Baik 

65 - 79% : Cukup 

55 - 64% : Kurang baik 

0 - 54% : Tidak baik 



2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

lembaran observasi dan angket. 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 

menggunakan analisa deskriptif yang menggunakan persentase jawaban 

dengan rumus sebagai berikut : 

f Rumus : P = - x 100% 
N 

Ket : P = Presentase hasil yang dicari 

F = Frekuensi dari masing-masing ,' 

N = Jumlah responden 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Verifikasi Data 

Pada bab ini dikemukakan dcskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Sebelum 

dilakukan analisis terhadap data "Pelaksanaan PHBS dan usaha kesehatan . 

sekolah di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kecarnatan Talawi Kota 

Sawahlunto". Yang ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, dukungan orang 

tua, dan dukungan dari puskesmas. Maka dilakukan verifikasi (seleksi) 

terhadap data yang telah diperoleh. 

Tujuan dilakukan verifikasi data adalah apabila ada data yang tidak 

lengkap yang diisi oleh responden dalam instrumen, maka data tersebut tidak 

dapat diolah. 'Kriteria lengkapnya data yang diisi responden terhadap 

instrumen apabila seluruh pertanyaan dijawab sesuai dengan instruksi yang 

ada dalam instrumen tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data yang 

diperoleh, ternyata semua data dapat diolah. 

B. Deskripsi Data 

Deskripsi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat karakteristik distribusi data dari vari,abel pertanyaan yang meliputi ' 

aspek tentang Sarana dan prasarana, dukungan orang tua, dan dukungan dari 

Puskesmas. 



1. Sarana dan Prasarana 

Untuk melihat keadaan sarana dan prasarana pelaksanaan UKS di 

SDN 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, penulis ' 

memberikan 25 butir pertanyaan. Adapun hasil dari jawaban responden 

terhadap pertanyaan mengenai keadaan sarana dan prasarana disajikan 

dalarn tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. 
Distribusi Frekuensi Sarana dan Prasarana 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

peralatan seperti gelas 

PERNYATAAN 

Apakah sekolah kamu 
mempunyai 
ruanglgedung UKS 
Apakah dalam ruangan 
UKS terdapat tempat 
tidur untuk pemeriksaan 

Apakah ada meja dan 
kursi dalam ruangan 
UKS 
Di ruang UKS apakah 
terdapat lemari tempat 
penyjmpanan obat 
Pernahkah kamu temui 
timbangan berat badan 
diruangan UKS 
Pernahkah kamu temui 
alat pengukur tinggi 
badan din~angan UKS 
Apakah dalarn ruangan 
UKS terdapat kain putih, 
kain gorden, penutup 
tempat tidur 
Dalam rvangan UKS 
pemahkah kamu temui 

Frekuensi -. 

Ya ' 

3 1 

28 

31 

26 

3 1 

24 

23 

Tidak 

0 

3 

0 

5 

0 

7 

8 

Kriteria 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

baik 

Sangat 
Baik 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Persentase(%) 
Ya 

1 00 

90,32 

100 

83,87 

100 

77,41 

74,19 

Tidak 

0 

9,67 

0 

16,12 

0 

22,58 

2$80 



10 

I 1  

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

verbal dalam ruangan 
UKS 
Apakah terdapat betadin 
dalam ruang UKS 
sekolah 
Dalarn ruang U K S  
adakah kamu temui obat 
salaf untuk penyakit kulit 
Di ruang UKS apakah 
terdapat bioplasenton 
untuk luka mengobati 
luka bakar. 
Apakah dalam ruangan 
UKS di sekolahmu 
terdapat rivanol untu k 
pembersih luka 
Selalu berisi obatkah 
kotak P3K disekolahmu 
saat memerlukannyal 
melihatnya. 
Disekolah kamu 
pemahkah ditemui alat 
tes penglihatanlkartu 
snelen yang digantung 
didinding 
Apakah terdapat air 
bersih disekolahmu 
Berrnanfaatkah air bersih 
disekolahmu 
Adakah tempat 
pembuangan sampah 
disekolahmu 
Bermanfaatkah tempat 
pembuangan sampah 
disekolahmu 
Mempunyai Water 
Closed C )  kah 
sekolahrnu 
Adakah kamu 
memanfaatkan wc 
disekolahrnu 
Disekolahmu 
terdapatkah 
warungkantin 
Bermanfaatkah 
warungkantin 

20 

25 

7 

29 

30 

22 

24 

2 1 

23 

29 

16 

28 

2 0 

-- - -  

18 

11 

6 

24 

2 

1 

. 9 

7 

10 

8 

2 

15 

3 

11 

l3  

66,67 

80,64 

22,58 

9334 

96,77 

70,96 

77,41 

67,74 

74,19 

93,54 

51,61 

90,23 

64,51 

58,06 

35,48 

19,35 

77,41 

6,45 

3,22 

29,03 

22,58 

32,25 

25,80 

6,45 

48,38 

9,67 

35,48 

41,93 

Cukup 

baik 

Tidak 
baik 

Sangat 
Bai k 

Sangat 
baik 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Sangat 
bai k 

Kurang 
bai k 

Sangat 
baik 

kurang 
baik 

Kurang 



Dari hasil penelitian pada label 2 ditribusi frekuensi di atas terlihat 

24 

25 

bahwa dari 25 pertanyaan, skor tertinggi adalah pada butir pertanyaan No 

1 ,  dan 3, yaitu yang membahas tentang kondisi sarana dan prasarana 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Seluruh sampel mengatakan bahwa SD 

Negeri 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawi memiliki sarana ruangan UKS, 

prasarana meja dan kursi serta timbangan berat badan, ini terbukti dengan 

jawaban responden yang mencapai skor 31 dan dengan tingkat capaian 

disekolahmu 
Mempunyai taman 
sekolahlapotik hidupkah 
disekolahmu 
Apa diseklahmu ada 
ditanami tanaman apotik 
hidup 

100 %, dari butir pertanyaan No 5, sampel juga memberikan 'jawaban 

secara penuh yaitu dengan skor 31 dengan tingkat capaian loo%, ini 

berarti prasarana dan prasarana di SD Negeri 07 Talawi Hilir Kecamatan 

Talawi berupa timbangan berat badan, tersedia di sekolah tersebut. 

Sedangkan skor terendah lcrdapnt pada butir pertanyaan No 20 

yaitu " Apakah di sekolahmu terdapat kamar mandiIWC?', dengan skor 16 

dan dengan tingkat capaian 51,61 %. Ini artinya walaupun keadaan 

prasarana dan sarana yang ada di SDN 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawi 

sudah ada, namun dari segi jumlah ataupun kuantitas keadaan prasarana 

dikategorikan kurang baik. 

Jumlah 

28 

30 

610 

3 

1 

165 

90,32 

96,77 

78,70 

9,67 

3,22 

baik 

Sangat 
baik 

Sangat 
bai k 

21,29 Cukup 



Tabel 3 
Deskripsi Sarana dan Prasarana 

Pada Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 3 1 responden dan 

dari 25 buah pertanyaan, yang ~nemilih jawaban "Ya" sebanyak 610 

responden atau 78,70 %. Dan yang menjawab "Tidak" adalah 165 

responden atau 2 1,29 %. 

Secara keseluruhan tingkat capaian sarana dan prasarana yang 

diperoleh dari 31 responden untuk 25 butir pertanyaan adalah sebesar 

78,70 %, itu artinya bahwa tingkat capaian sarana dan prasarana Usaha 

Kesehatan Sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kec. 

Talawi berada pada klasifikasi Cukup. Gambaran lebih jelasnya deskripsi 

sarana dan prasarana dapat dilihat pada grslfik histogram berikut ini: 

No 

1 

2 

Jumlah 
Jawaban 

Responden 
610 

165 

775 

Kategori 
Jawaban 

Ya 

Tidak 

Jumlah 

Persentase 
(%) 

78,70 

21,29 

100 

Tingkat 
Capaian 

78,70 O/o 



2. Dukungan Orang Tua 

Untuk melihat keadaan dukungan orang tua terhadap Pelaksanaan 

usaha kesehatan sekolah di SD Negeri 07 'Talawi Hilir Kecamatan Talawi 

Kota Sawahlunto, penulis memberikan 3 butir pertanyaan. Adapun hasil 

dari jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai Dukungan orang 

tua disajikan dalarn tabel di bawah ini: 

Tubcl4. 
Distribusi Frckucnsi Dukungan Orang Tua 

NO 

1 

2 

3 

PERNYATAAN 

Dalam pelaksanaan 
kebersihan sekolahlgoro, 
adakah ikut serta tua 
murid 
Apakah tuamu selalu 
mengingatkan untuk 
melakukan pola hidup 
sehat seperi, mandi 
teratur, menj aga 
kebersihan kuku, gigi 
dan lain-lain. 
Apakah tuamu memberi 
iziz dan mendukung 
Pelaksanaan pelatihan 
kesehatan dokter kecil 

Frckuensi 
Ya 

3 

13 

Kriteria 

Tidak 
baik 

K m g  
baik 

Tidak 
Baik 

Tidak 

28 

' l 3  

18 

Persentase(%) 
Ya 

9,67 

58,06 

41,93 

Tidak 

90,32 

41,93 

58,06 



Dari hasil penelitian pada tabel 4 ditribusi fiekuensi di atas terlihat 

atau belajar mengenai 
kesehatan disekolah 

Jumlah 

bahwa dari 3 pertanyaan, skor tertinggi adalah pada butir pertanyaan No 3 

yaitu yang membahas tentang motivasi dari orang tua kepada siswa dalam 

34 

pelaksanaan kebersihan pribadi, ini terbukti dengan jawaban responden 

yang mencapai skor 18 dan dengan tingkat capaian 58,06 %, 

Sedangkan skor terendah terdapat pada butir pertanyaan No 1, 

59 

yang menanyakan tentang apakah dalam pelaksanaan kebersihan 

sekolahlgoro adalah ikut serta orang tua murid, skor yang didapat adalah 3 

36,55 

dan dengan tingkat capaian 9,67 %. Ini .artinya walaupun motivasi dan 

antusias siswa terhadap kegiatan Usaha Kresehatan Sekolah yang ada di 

6344 

SD Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi sudah baik, narnun belurn 

Tidak 
Baik 

sepenuhnya orang tua memberikan perhatian keppada anaknya dirumah 

untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan 

lingkungan. 

Deskripsi Dukungan orang tua 
No 

1 

2 

Kategori 
Jawa ban 

Ya 

Tidak 

Jumlah 

Jumlah 
Jawaban 

Responden 
3 4 

5 9 

93 

Persentase 
("A) 

36,55 

100 

63,44 

Tingkat 
Capaian 

36,55 % 



Pada Tabel 5 di atas dapat dikctahui bahwa dari 3 1 responden dan 

dari 3 buah pernyataan, yang memilih jawaban "Ya" sebanyak 34 

responden atau 36,55 %. Dan yang menjawab "Tidak" adalah 59 

responden atau 63,44 %. 

Secara keseluruhan tingkat capaian dukungan orang tua siswa yang 

diperoleh dari 3 1 responden untuk 3 butir pernyataan adalah sebesar 36,55 

%, itu artinya bahwa tingkat capaian dukungan orang tua siswa dalarn 

kegiatan usaha kesehatan sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri 07 

Talawi Hilir Kec. Talawi berada pada klasifikasi tidak baik. Untuk lebih 

jelasnya variabel Dukungan orang tua siswa dapat dilihat pada gambar 

histogram di bawah ini: 

3. Dukungan dari Peskesmas 

Untuk melihat dukungan dari Puskesmas terhadap Pelaksanaan 

usaha kesehatan sekolah di SD Negeri 07 Talawi Hilir Kecamatan Talawi 

Kota Sawahlunto, penulis memberikan 6 butir pertanyaan. Adapun hasil 

dari jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai dukung'an pihak 



Puskesmas terhadap pelaksanaan UKS disajikan dalarn tabel 7 di bawah 

ini: 

Tabel 7. 
Distribusi Frekuensi Dukungan dari Puskesmas 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

PERNYATAAN 

Apakah pihak dari 
puskesmas memberikan 
bimbingan dalarn 
pelaksanaan progra.~~~ 
kebersihan badan seperti 
gigi, tangan, telinga, dan 
adany a imunisasi 
disekolah seperti 
campak, dan tetanus 
Apakah pihak 
puskesmas pernah 
menyelenggarakan 
penyuluhan tentang 
pengetahuan kebersihan 
badan, sekolah atau 
mengenai macarn- 
macam penyakit seperti 
campak, tetanus, TBC, 
Flu burung, dll. 

Program Puskesmas 
seperti imunisasi BC:G 
pernahkah' dilakukan di 
sekolah 
Apakah pihak 
puskesmas pernah 
mengadakan program 
imunisasi untuk 
mengurangi terjadinya 
penyakit campak 
Pernahkah karnu 
mendapat imunisasi folio 
disekolah 

Ya 

17 

29 

27 

13 

26 

Frekuensi 
, Tidak 

14 

2 

4 

18 

5 

Kriteria 

Cukup 

Sangat 
Baik 

- 

Baik 

Tidak 
baik 

baik 

Ya 

54,83 

9334 

87,09 

41,93 

83,87 

Persentase(%) 
Tidak 

45,16 

6,45 

12,90 

58,06 

16,12 



Dari hasil penelitian pada tabel 6 ditribusi frekuensi di atas terlihat 

6 

bahwa dari 6 pertanyaan, skor tertinggi adalah dari butir pertanyaan No 2 

sampel memberikan jawaban yang besar yaitu dengan skor 29 dengan 

Pernahkah kam u 
mendapat 
pelatihan/penyuluhan 
dokter kecil, flu burung, 
narkoba dan lain-lain 
disekolahmu. 

tingkat capaian 93,54 %, ini berarti puskesmas sudah pernah memberikan 

Jumlah 

penyuluhan tentang kebersihan badan, sekolah atau mengenai berbagai 

2 1 

macam penyakit kepada siswa yang ada di SD Negeri 07 Talawi Hilir Kec. 

133 

Talawi. 

10 

Sedangkan skor terendah terdapat pada butir pertanyaan No 4 a 

53 

yaitu "Apakah program Puskesnias scperti suntik campak pernah diadakan 

di sekolah ?'dengan skor 13 dan dengan tingkat capaian 41,93 %. Ini 

Cukup 67,74 

artinya walaupun puskesmas telah pernah mengadakan penyuluhan 

Cukup 

32,25 

71,50 

tentang kebersihan pribadi dan berbagai macam penyakit , n a m h  secara 

28,49 

langsung puskesmas belum mengadakan program untuk imunisasi 

penyakit campak kepada siswa. 

Deskripsi Dukun an dari Puskesmas 
1 No I Kategori 1 Jumlnh *- ~ersentase  I Tingkat 

1 
2 

Jawaban 

Ya 
Tidak 

Jumlah 

Jawahan 
Responden 

133 
5 3 
186 

( O h )  

71,50 
31,18 

Capaian 

100 71,50 % 



Pada Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa dari 3 1 responden dan 

dari 6 buah pertanyaan, yang memilih jawaban "Ya" sebanyak 133 

responden atau 71,50 %. Dan yang menjawab "Tidak" adalah 53 

responden atau 3 I ,  18 %. 

Secara keseluruhan tingkat capaian dukungan puskesmas terhadap 

pelaksanaan UKS yang diperoleh dari 31 responden untuk 6 butir 

pertanyaan adalah sebesar 71,50 %, itu artinya bahwa tingkat capaian 

dukungan puskesmas terhadap Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah 

yang ada di Sekolah Dasar Negeri 07 l'alawi Hilir Kec. Talawi berada 

pada klasifikasi Baik. Gambaran lebih jelasnya deskripsi dukungan 

Puskesmas terhadap kegiatan UKS dapat dilihat pada grafik histogram 

berikut ini: 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, variabel , 

sarana dan prasarana, Dukungan orang tua dan dukungan dari puskesmas 



merupakan faktor yang mendukung Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di 

SDN 07 Talawi Hilir Kec.Talawi. 

1. Sarana dan Prasarana 

Pada tabel 3 dapat diiihat secara keseluruhan tingkat capaian sarana 

dan prasarana yang diperoleh sebesar 78,70 %. Artinya bahwa tingkat 

capaian sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi 

Hilir kec. Talawi pada klasifikasi baik. Menurut Sudjana (1989:129) 

bahwa klasifikasi tingkat capaian antara '65-79 % berada pada kategori 

Cukup . 

Di sebuah pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dalarn dunia 

pendidikan memang sangat diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana. 

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan M. Yanis (1989 : 22) menyatakan: 

"Kedudukan sarana dan prasarana di dunia pendidikan pada urnurnnya, 

khususnya pendidikan olahraga sangat memegang peranan penting. Sarana 

dan prasarana hams disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan karena 

sangat menunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar yang efektif 

dan efisien. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai 

pendidikan jasmani maka akan sukarlah tujuan yang diharapkan". 

Kesimpulannya adalah sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek 

penunjang yang sangat penting di dalarn pelaksanaan usaha kesehatan 

sekolah, baik yang berhubungan dengan kesehatan pribadi maupun 

kesehatan lingkungan. 



Berdasarkan hasil tersebut di atas, jelas bahwa tanpa ada dukungan 

dari sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun 

segi kualitas, ha1 ini berpengaruh terhidap kelancaran dalam proses 

latihan, sehingga dengan perlengkapan yang tidak mencukupi, maka 

tujuan yang ingin dicapai tidak akan terwujudkan dengan baik. Jadi salah 

satu usaha untuk meraih hasil yang baik dalam bidang kesehatan saat ini 

akan ditentukan oleh sarana dan prasaruna, baik dari segi jurnlahnya 

maupun mutunya. Di SDN 07 Talawi Hilir Kec. Talawi keadaan sarana 

dan prasarana sudah dapat mendukung kegiatan usaha kesehatan sekolah 

di tempat tersebut, hanya saja perlu ditambah dari segia kualitas dan 

kuantitasnya. 

2. Dukungan Orang Tua 

Pada Tabel 5 dapat dilihat secara keseluruhan tingkat capaian 

program latihan yang diperoleh sebesar 36,55 %. Artinya bahwa tingkat . 

capaian dukungan orang tua bagi siswa yang ada di Sekolah Dasar Negeri 

07 Talawi Hilir Kec. Talawi berada pada klasifikasi Kurang. Menurut 

Sudjana (1989:129) bahwa klasifikasi tingkat capaian antara 0-54 % 

berada pada klasifikasi Tidak bai k. 

Motivasi adalah ha1 yang sangat penting dalam sebuah kegiatan, 

karena itu merupakan sebuah pendorong untuk berbuat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Pendapat ini diperkuat oleh Barelson dan Steiner dalam 

Gunarsa ( 1989 : 92), bahwa: "Motivasi adalah kekuatan dari dalarn diri 

untuk menggerakkan dan mengarahkan atau membawa tingkahlaku ke 



tujuan. Sesuai dengan pendapat tersebut jelas terlihat bahwa. motivasi 

merupakan kumpulan-kumpulan perasaan, kesenangan-kesenangan, 

kecenderungan, dan dorongan insting, yang menampak sebagai minat yang 

tercipta sebagai tindakan atau perlakuan untuk mencapai tujuan tertentu". 

Berdasarkan kutipan di atas Fungsi motivasi adalah mendorong 

manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, untuk mencapai 

tujuan dan menyeleksi perbuatan yakni perbuatan mana yang akan 

dikerjakan. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas, jelas bahwa tanpa adanya 

motivasi yang baik dari Orang tua siswa, maka kemauan dan keseriusan , 

siswa dalarn menjaga kebersihan akan berkurang. Motivasi adalah 

pendorong yang menjadikan terealisasinya aktivitas. Munculnya keinginan 

untuk beraktivitas menunjukkan adanya motif pendorong pelaku aktifitas 

tersebut. Sejak lahir manusia telah membawa motif-motif tertentu. Dengan 

motif itu individu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, terutarna 

untuk kelangsungan hidupnya. sehingga dengan motivasi baik, pencapaian 

prestasi akan dilakukan secara optimal. 

Jadi salah satu usaha untuk meraih hasil yang baik dalam menjaga 

kesehatan saat ini akan ditentukan oleh keadaan motivasi dari orang tusa 

siswa, dan juga motivasi instrinsik maupun ekstrinsik. Di SDN 07 Talawi 

Hilir Kec. Talawi keadaan motivasi Iclukungan dari orang tua siswa dapat 

diklasifikasikan Kurang, jadi diharapkan dengan keadaan motivasi yang 

seperti itu diharapkan dapat membantu dalam peniiswa agar lebih tinggi. 



3. Dukungan dari Puskesmas 

Pada tabel 7 dapat dilihat secara keseluruhan tingkat capaian 

dukungan tua yang diperoleh sebesar 71,50 %. Artinya bahwa tingkat 

capaian dukungan puskesmas tel-liadap pelaksanaan usaha kesehatan 

sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi 

pada klasifikasi Baik. Menurut Sudjana (1 989: 129) bahwa klasifikasi 

tingkat capaian antara 65-79 % berada pada kategori Cukup. 

Dukungan dari Puskesmas merupakan faktor yang sangat penting 

dalam memotivasi anak dalam usaha peningkatan kebersihan. Hal ini 

dikarenakan bahwa Puskesmas lebih banyak mengetahui tentang 

perkembangan kesehatan pada siswa, apakah ha1 yang menyebabkan 

penyakit dan yang mempengaruhi keseharan siswa tersebut, sehingga 

siswa mempunyai semangat untuk tetap sehat dan menjaga kebersihan, 

maka seharusnya dukungan dari puskesmns memberikan dukungan moral 

atau materi untuk memacu terlaksananya usaha kebersihan dan kesehatan 

di sekolah. Kegiatan ini diharapkan agar nantinya siswa dapat menguasai 

pengetahuan tentang ha1 yang dapat menyebabkan penyakit serta cara 

mencegah dan mengatasunya karena salah satu wadah untuk menyalurkan 

minat dan bakat kesehatan kepada siswa juga dipengaruhi oleh Puskesmas. 

Melalui kegiatan pelaksanaan usaha kcsehatan sekolah. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas, jelas bahwa dukungan sangat 

diperlukan dalam memberi motivasi dan memberikan bimbingan kepada 

anak. Narnun di SDN 07 Talawi Hilir Kec. Talawi dukungan dari 



puskesmas belum terlaksana secara penuh, untuk itulah diharapkan 

kepada puskesmus lebih dapat memberikan program tentang imunisasi 

campak kepada siswa dan untuk tetap menjaga kebersihan, baik ' 

kebersihan pribadi, lingkungan dan sekolah dalam ha1 untuk mencegah 

datangnya berbagai macam penyakit. Dengan adanya dukungan 

puskesmas diharapkan siswa dapat lebih mengerti tentang menjaga 

kesehatan dan kebersihan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pen~bahasan, maka dalam bab ini akan 

dikemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah ditemui, 

adapun kesimpulan.dan saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan usaha 

kesehatan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Tingkat capaian sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 07 TAlawi 

Hilir Kec. Talawi berada pada klasifikai baik, yaitu dengan tingkat 

capaian jawaban responden mencapai 78,70 %. Artinya bahwa untuk 

melakukan pembinaan terhadap UKS, sarana dan prasarana yang telah 

tersedia di Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi sudah 

Cukup. 

2. Tingkat capaian Dukungan orang tua siswa pada kegiatan pelaksanaan 

usaha kesehatan sekolah di SD Negeri 07 T'alawi Hilir Kec. Talawi berada 

pada klasifikasi Kurang, yaitu dengan tingkat capaian sebesar 36,55 %. 

Artinya bahwa Dukungan orang tua siswa terhadap kegiatan Pelaksanaan 

UKS, masih sangat Tidak baik. 

3. Tingkat capaian dukungan Puskesmns tcrhadap kegiatan Usaha Kesehatan 

Sekolah di SD Negeri 07 Talwi Hilir Kec. '~a lawi  berada pada klasifikasi 



cukup, yaitu dengan tingkat capaian jawaban responden mencapai 71,50 

%. Artinya bahwa dukungan puskesmas terhadap kegiatan UKS di 

Sekolah Dasar Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi berada dalam 

klasifikasi cukup. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran yaitu kepada : 

1. Kepala Sekolah yang ada di SD Negeri 07 Talawi Hilir Kec. Talawi 

dalam rangka meningkatkan Usaha kesehatan sekolah diharapkan agar 

memberikan dukungan, baik itu dalam penyediaan sarana dan 

prasarana, maupun dukungan moril, dan diharapkan juga kepala 

sekolah bisa bekerjasama dengan berbagai pihak dalam ha1 penyediaan 

sarana dan prasarana. 

2. Siswa SDN 07 Talawi Hilir Kec. Talawi yang telah melaksanakan 

usaha kesehatan sekolah agar bisa mempertahankan motivasinya 

terhadap kegiatan ini, karenn i tu  sangat membantu dalarn 

pencapaiankesehatan, bai k kesehatan pri badi, sekolah maupun 

lingkungan tempat tinggal. 

3. Orangtua siswa agar lebih meningkatkan perhatian terhadap anaknya 

dalam menjaga kebersihan untuk menghindari berbagai penyakit, baik 

dengan memotivasi, memhantu pcnyediaan prasarana, dan juga dalarn , 

ha1 penguatati mental serta penga\.vasan dalam ha1 kesehatan dan gizi. 



4. Kepada Dinas Pendidikan agar memberikan dukungan baik secara 

moril dan materil, yaitu dalarn penyediaan sarana dan prasarana, demi 

kelancaran pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di SDN 07 Talawi 

hilir Kec. Talawi. 

5. Guru dan puskesmas agar memberikatl perhatian yang serius terhadap 

pelaksanaan usaha kesehatan sekolah (UKS) yang telah ada di 

sekolah, demi terciptanya Kesehatan bagi siswa ,sekolah dan 

lingkungan. 

6. Semua pihak terkait, dan masyarakat. diharapkan dapat bekerjasama, 

memberi bantuan dan dukungcln dnlam melengkapi sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan sekolah di 

SDN 07 TaIawi hilir Kec. Talawi. 
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Lampiran 1: Angket Penelitian 

PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BEKSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN 

USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI SD NEGERI 07 TALAWI 

HILIR KEC. TALAWI KOTA SAWAHLUNTO 

FORMAT PENGISIAN ANGKET 

Kepada 

Yth. Siswdsiswi 

SDN 07 Talawi Hilir Kota Sawahlunto 

di 

Tempat 

Assalamu'alaikum W. W, 

Pertama-tama saya mendo'akan ananda siswdsiswi dalam keadaan sehat 

wal'afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya saya mohon 

bantuan siswdsiswi untuk mengisi angket ini. Adapun tujuan angket ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran(inf0rmasi) tentang. pelaksanaan Usaha Kesehatan 

Sekolah di SDN 07 Talawi Hilir Kota Sawahlunto. Adapun jawaban yang 

siswa/siswi berikan tidak akan mempengaruhi status siswa/siswi dari dijamin 

kerahasiaannya. 

Atas bantuan dan partisipasi siswa/siswi saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisian angket. 

Untuk menentukan pilihan jawaban pada setiap pertanyaan 1 sld 30 

siswdsiswi dapat memberikan tanda (x) pada j awilban yang siswa/siswi pilih. 

Apabila siswdsiswi merasa setuju silangi (y a) 

Apabila siswa/siswi merasa tidak setuju silangi (tidak) 

Wassalarn, 

Peneliti 



No 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pcrtanyaan 

Apakah sekolah kamu mempunyai 

ruanglgedung UKS 

Apakah dalarn ruangan UKS terdapat tempat 

tidur untuk pemeriksaan 

Apakah ada meja dan kursi dalam ~uangan 

UKS 

Di ruang UKS apakah terdapat almari tcmpat 

penyimpanan obat 
-- 

Pernahkah kamu temui timbangan berat badan 

diruangan UKS 

Pernahkah kamu temui alat pengukur tinggi 

badan diruangan UKS 

Apakah dalam ruangan UKS terdapat kain 

putih, kain gorden, penutup tempat tidur 

Dalam ruangan UKS pernahkah kamu temui 

peralatan seperti gelas atau sendok 

Apakah terdapat Gunting untuk memotong 

kain verbal dalam ruangan UKS 

Apakah terdapat betadin dalam ruang UKS 

sekoIah 
-- 

Dalam ruang UKS adakah kamu temui obgt 

salaf untuk penyakit kulit 
. . 

Di ruang UKS apakah terdapat bioplusenton 

untuk luka mengobati luka bakar. 

Apakah dalam ruangan UKS di sekolahmu 

terdapat rivanol untuk pembersill luka 

Selalu berisj obatkah kotak P3K disekolahmu 

saat memerlukannyal melihatnya. 

Disekolah kamu pernahkah ditemui alat tes 

Ya Tidak 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

pengli hatanlkartu snelen. 

Apakah terdapat air bersih disekolahn~u 

Bermanfaatkah air bersih disekolahmu 

Adakah tempat pembuangan sampah 

disekolahmu 

Bemanfaatkah tempt pembuangan s a m e  

disekolahrnu 

Mempunyai Water Closed (WC) kah 

sekolahmu 

Adakah kamu memanfaatkan wc disekolahmu 

Disekolahmu terdapatkah warungkantin 

Bermanfaatkah warungkantin disekolahmu 

Mempunyai taman sekolaWapotik hidupkah 

disekolahmu 

Apa diseklahrnu ada ditanami tanaman apotik 

hidup 

Dalam pelaksanaan kebersihan sekolahlgoro, 

adakah ikut serta orang tua murid 

Apakah orang tuarnu selalu mengingatkan 

untuk melakukan pola hidup sehat scperi, 

mandi teratur, menjaga kebersihan kuku, gigi 

dan lain-lain. 
.- 

Apakah orang tuamu memberi izizn dan 

mendukung Pelaksanaan pelatihan kesehatan 

dokter kecil atau belajar mengenai kesehatan 

disekolah 
-. - - . . . . - - 

Apakah pihak dari puskesmas mcmhcrikim 

bimbingan dalam pelaksanaan program 

kebersihan badan seperti gigi, tangan, teiinga, 

dan adanya imunisasi disekolah seperti 



30 

3 1 

32 

33 

34 

campak, dan tetanus 

Apakah pihak puskesmas pernah 

menyelenggarakan penyuluhan tentang 

pengetahuan kebersihan badan, sekolah atau 

mengenai macam-macam penyakit seperti 

campak, tetanus, TRC, Flu burung, dl I .  

Program Puskesmas seperti imunisasi BCG 
pernahkah dilakukan di sekolah 

Apakah pihak puskesmas pernah mengadakan 

program imunisasi untuk mengurangi 

terjadinya penyakit campak 

Pernahkah kamu mendapat imunisasi folio 

disekolah 

Pernahkah kamu mendapat 

pelatihanlpenyuluhan dokter kecil, flu burung, 

narkoba dan lain-lain disekolahmu. 





Lampiran 3 

FOTO DOKUMENTASI 

Gbr. 1 Para Siswa Tarnpak Serius Dalam Mengisi Angket 

Gbr. 2 Para Siswa Tarnpak Bersemangat Dalam Mengisi Angkd 
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