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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sehat merupakan hak setiap individu agar dapat melakukan segala 

aktifitas hidup sehari-hari. Untuk bisa hidup sehat, kita harus mempunyai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku ini merupakan sekumpulan 

perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran 

yang menjadikan sesorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri dibidang 

kesehatan masyarakatnya (Depkes, 2005:8). 

Hal seperti ini akan tercipta jika pengawasan kesehatan dimulai dari 

anak usia sekolah baik tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas. Anak belajar dan diajar oleh lingkungan 

mengenai bagaimana dia harus bertingkah laku yang baik dan tidak baik, 

lingkungan dapat berarti orang tua, guru dan teman-temannya (Gunarsa, 

2006:53).  

Pada usia sekolah dasar (SD) anak perlu mendapat pengawasan 

kesehatan, karena pada tahap ini merupakan proses pertumbuh dan 

perkembang yang teratur. Anak pada usia ini 5-6 hari dalam seminggu akan 

pulang dan pergi ke sekolah dengan melewati berbagai macam kondisi lalu 

lintas dan lingkungan yang mengalami polusi, sumber penyakit, bergaul 

dengan teman yang semuanya rawan tertular berbagai penyakit . 
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Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau World Health 

Organization (WHO) setiap tahun 100.000 anak di Indonesia meninggal 

akibat diare, sementara data Departemen Kesehatan menunjukkan diantara 

1000 penduduk terdapat 300 orang yang terjangkit penyakit diare sepanjang 

tahun (Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013). Sesuai data Puskesmas 

kecamatan Lawang tentang penyakit diare di desa Bedali pada kelompok 

umur 5-14 tahun dari bulan Agustus sampai Desember 2014 sejumlah 4 orang 

yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sementara itu 

masih banyak ditemukan data-data penyakit yang sering menyerang anak usia 

sekolah seperti kecacingan sebanyak 40-60% (Depkes, 2013:13).  

Muncul berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah 

(usia 6-10) diatas, ternyata umumnya berkaitan dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat. Oleh karena itu, Perilaku Hidup Bersih dan sehat disekolah 

merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendidikan 

kesehatan itu sendiri. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat disekolah 

adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan 

sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan 

sehat, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat (Proverawati, 

2012:22). 

Pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

dikelompokkan menjadi 5 tatanan yaitu PHBS di Sekolah, PHBS di Rumah 

Tangga, PHBS di Institusi Kesehatan, PHBS di tempat-tempat umum dan 

PHBS di tempat kerja . Dari ke lima program PHBS tersebut, PHBS di 
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sekolah merupakan tatanan awal untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang sehat dan berkualitas untuk kemajuan bangsa dan Negara. Tatanan 

sekolah merupakan salah satu ruang lingkup promosi kesehatan. Promosi 

kesehatan di lingkungan sekolah sangat efektif  karena anak sekolah 

merupakan sasaran yang mudah dijangkau sebab terorganisasi dengan baik 

serta merupakan kelompok umur yang peka dan mudah menerima perubahan. 

Anak sekolah juga berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan 

sehingga mudah untuk dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan-

kebiasaan baik. 

Salah satu upaya pemberian pendidikan kesehatan di sekolah adalah 

melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan sasaran. 

Cara efektif dalam pendekatan kelompok adalah dengan media poster. Media 

poster adalah sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan 

warna, dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang 

lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam 

ingatannya (Sudjana dan Rivai 2007:51). Media poster dapat didefinisikan 

sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan 

dengan maksud untuk menangkap perhatian orang. Jika ingin menarik 

perhatian dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam menyampaikan 

pesan, poster haruslah memiliki daya tarik pandang yang kuat. Untuk itu 

dalam mendesain poster haruslah mematuhi karakteristik. 
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Karakteristik poster yang kaut dalam menyanpaikan pesan maka 

akan mampu merubah perilaku hidup siswa, guru, dan masyarakat sekolah. 

Misalnya di sekolah tingkat SD ditempelkan poster-poster yang 

menyampaikan pesan tentang prilaku hidup bersih dan sehat, secara tidak 

langsung bahwa guru sudah berusaha untuk merubah prilaku siswa menjadi 

hidup sehat melalui media poster yang ditempelkan di dinding-dinding 

tembok dalam kelas. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah adalah sekumpulan 

prilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran 

sehinggga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan 

kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat 

(Rahmawati dan Proverawati, 2010:21). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 

sekolah memiliki 8 indikator yang semua indikator tersebut berkaitan dengan 

perilaku. Penulis tertarik melakukan penelitian kepada anak Sekolah Dasar 

Negeri Bedali 01 Lawang Kabupaten Malang  mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat di Lingkungan  Sekolah Dasar dengan berfokus pada 

Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, Menggunakan 

jamban yang bersih dan sehat, dan Membuang sampah pada tempatnya 

karena hanya ke tiga PHBS tersebut yang berkaitan dengan pelajaran yang 

mereka terima dikelas melalui mata pelajaran penjaskes.  

Berdasarkan observasi awal peneliti di SDN Bedali 01 Lawang 

Kabupaten Malang, didapatkan 37 % anak memiliki kebiasaan main dengan 
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tanah dan benda-benda kotor lainnya sewaktu istirahat yang setelah bermain 

tidak melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan 3 orang anak juga menyebutkan masih jarang guru 

memberikan pengarahan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, juga tidak 

pernah dilakukan pendidikan kesehatan dari dinas terkait disekolah ini. Para 

siswa disekolah tersebut belum menyadari betul guna PHBS bagi kesehatan 

dirinya, padahap pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup dengan 

memperhatiakan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan 

(Proverawati dan Rahmawati, 2010:29). Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan judul “Hubungan Antara Media Poster Dengan Prilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat Di Lingkungan  SD Bedali 01 Lawang 

Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah adalah : Bagaimana  hubungan antara media poster 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan  SD Bedali 01 Lawang 

Kabupaten Malang?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anatar media 

poster dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan  SD Bedali 01 

Lawang Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Sekolah 

Dasar pada umumnya, dan hubungan media poster dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat  memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang media poster dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat di lingkungan  Sekolah Dasar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola 

pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan media poster dan perilaku hidup bersih dan sehat di 

lingkungan  Sekolah Dasar yang diperoleh selama di bangku kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan, 

masukan, dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan 

masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang 

berminat pada permasalahan yang sama. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan 

penafsiran yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini, maka 

diberikan batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, 

yaitu : 

1. Lingkungan Sekolah 

lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan 

formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan 

pengembangan potensi siswa. indikator-indikator dalam lingkungan 

sekolah adalah disiplin sekolah, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, dan fasilitas sekolah 

2. Media Poster 

Media poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau 

tulisan yang ditempelkan di dinding-dinding SD Bedali 01 Lawang 

Kabupaten Malang. Berisi tentang ajakan atau himbauan untuk 

melakukan hidup bersih dan sehat, yang biasanya disertai gambar 

berwarna yang mudah diingat.  

3. Perilaku hidup bersih dan sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang 

menjadikan siswa dapat menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan dilingkungan sekolah. 

Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak 

http://www.sarjanaku.com/
http://www.sarjanaku.com/
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sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di SD 

Bedali 01 Lawang Kabupaten Malang. Oleh karena itu, kesehatan perlu 

dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap siswa serta 

diperjuangkan oleh semua pihak. 


