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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Gerakan PHBS menjadi tolok ukur dalam pembangunan kesehatan 

demi meningkatkan perilaku masyarakat. Status kesehatan individu erat 

kaitannya dengan perilakunya, semakin baik perilaku yang berhubungan 

dengan kesehatan maka status kesehatannya akan semakin baik. PHBS di 

sekolah sebagai upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat 

lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dan 

berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. PHBS harus ditanamkan 

sejak dini agar bisa terbawa hingga usia dewasa. Usia anak sekolah dasar 

masih tergolong muda, sehingga membutuhkan bantuan dari orang di 

sekitar lingkungan terdekat yaitu, orang tua, guru dan teman (Sari et al., 

2016). 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih menjadi perhatian 

khusus bagi pemerintah. Berdasarkan penelitian Mulyadi (2014) tentang 

tingkat pengetahuan siswa terhadap penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) di SDN 197 Palembang Tahun 2014 menunjukan responden 

yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 14 orang (35.9%) dan yang 

memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 25 orang (64.1%) yang dimana 

menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat di Sekolah adalah 

kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto (2016) yang menunjukkan 

dimana konsumsi dari sayur dan buah (10,7%), cuci tangan dengan benar 
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(47,2%), dan olahraga teratur (52,8%) dimana hasil ini mengindikasikan 

kurangnya tingkat pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

yang dapat memunculkan masalah kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan yang tidak sehat. Dalam Riskedas (2013) menunjukkan adanya 

masalah kesehatan seperti cacingan, diare, sakit gigi, penyakit kulit, 

malnutrisi dan lain lain, karena kurangnya pengetahuan hidup bersih dan 

sehat, yang kemudian menuntun kepada kurangnya kondisi kesehatan dan 

kualitas hidup. Disebutkan dalam Riskedas (2013) bahwa prevalensi 

penyakit menular di Indonesia dalam rentang usia 15-24 tahun terdiri dari 

Diare (7%), malaria (1,9%), dan Hepatitis (1,2%) salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya kebersihan pribadi dan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Kurangnya tingkat PHBS dapat ditingkatkan dengan promosi kesehatan 

(Sari dan Sulistyowati, 2017). 

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 

agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan 

yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan 

didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes, 2011). 

Pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilaksanakan melalui kemitraan serta 

menggunakan metode dan teknik yang tepat, Metode penyuluhan yang 

dapat dilakukan seperti; Penyuluhan perorangan, seperti kunjungan rumah, 

pada saat melakukan pendataan kasus, maupun pada saat warga berkunjung 

ke Puskesmas, Penyuluhan kelompok, seperti pada saat pertemuan desa, 
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forum pengajian atau majelis taklim, khotbah jumat, khotbah minggu, 

kunjungan Posyandu, pertemuan PKK, pertemuan Karang Taruna, dan 

penyuluhan massa, dapat dilakukan pada saat digelarnya pesta rakyat, 

kesenian tradisional, pemutaran film, ceramah umum, tablig akbar 

(Panduan Kemenkes, 2011). Mengajarkan siswa diharapkan dapat 

berdampak pada kebiasaan sehat mereka, terutama pada Perilaku hidup 

bersih dan sehat (Susanto, 2016). Pada pelaksaan usaha kesehatan sekolah 

(UKS), program promosi kesehatan pada anak salah satunya adalah dengan 

dibentuknya Dokter Kecil (Pedoman UKS, 2012). 

Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal 

dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan 

dokter kecil (Kemenkes, 2013). Masa sekolah dasar (SD) adalah masa 

keemasan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) dan berpotensi sebagai agen of change untuk mempromosikan 

PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sehingga 

tercipta sumber daya manusia yang berkualitas nantinya (Diana, 2013). 

Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan 

program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga 

merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik 

(Depkes, 2013). Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk 

siswa SD atau sederajat. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga 

kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (Gurning, 2018).  
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Berdasarkan hasil survei pendahuluan di SD 04 Muhammadiyah 

Malang, didapatkan bahwa belum terlaksananya program Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) termasuk program pelatihan kader UKS dan pembentukan 

dokter kecil. Oleh karena itu, belum terdapatnya gambaran tingkat 

pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SD 04 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2020. Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada Dokter kecil di SD 04 Muhammadiyah 

Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan 

perilaku hidup bersih dan sehat dokter kecil di SD 04 Muhammadiyah 

Malang? 

1.3 Tujuan,Penelitian. 

1.3.1 TujuansUmum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi 

kesehatan terhadap pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat dokter 

kecil di SD 04 Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui presentase peningkatan pengetahuan Dokter kecil 

sebelum dan sesudah dilakukan promosi kesehatan. 
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1.4 Manfaat,Penelitian 

1.4.1 Manfaat,Akademik 

a) Mengetahui tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada SD 

04 Muhammadiyah Malang 

b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan kedokteran dalam hal 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

c) Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pelatihan terhadap perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS). 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

a) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan 

promosi kesehatan terhadap pengetahuan perilaku hidup 

bersih dan sehat dokter kecil di SD 04 Muhammadiyah 

Malang. 

b) Peserta didik dapat mempraktikkan dan 

mengembangkannperilaku hidup bersih dan sehat. 

c) Sebagai masukannuntuk sekolah agar lebih memperhatikan 

pentingnya UKS dan program dokter kecil. 

 

 


