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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Promosi Kesehatan 

2.1.1 Pengertian Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran  diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat 

menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber 

daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan 

publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes, 2011) 

2.1.2 Tujuan Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan bertujuan memungkinkan individu meningkatkan 

kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi 

yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri demi mencapai derajat 

kesehatan yang sempurna, baik dari fisik, mental maupun sosial, masyarakat 

harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhannya, serta 

mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (Kemenkes, 2011). 

2.1.3 Strategi Promosi Kesehatan 

Berdasarkan rumusan WHO (1994), dalam Notoatmodjo (2010), 

strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari tiga hal, yaitu: 

1) Advokasi (advocacy) 

Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain, agar 

orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap tujuan yang 
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akan dicapai. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah 

pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di 

berbagai sektor, dan di berbagai tingkat, sehingga para pejabat tersebut 

dapat mendukung program kesehatan yang kita inginkan. 

2) Dukungan sosial (social support)  

Strategi dukungan sosial adalah suatu kegiatan untuk mencari 

dukungan sosial melalui tokoh - tokoh formal maupun informal hal ini 

dimaksutkan agar tokoh masyarakat sebagai penghubung antara sektor 

kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat 

penerima program kesehatan. Kegiatan dukungan sosial antara lain 

pelatihan-pelatihan para tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, 

bimbingan kepada tokoh masyarakat dan sebagainya.  

3) Pemberdayaan masyarakat (empowerment) 

Pemberdayaan merupakan strategi promosi kesehatan yang 

ditujukan kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan 

adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan untuk diri mereka sendiri. 

2.1.4 Ruang Lingkup Promosi Kesehatan 

Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan 

kesehatan menurut Notoatmodjo (2010), meliputi : 
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a. Promosi kesehatan pada tingkat promotif. 

Sasaran promosi kesehatan pada tingkat pelayanan promotif yaitu 

pada kelompok orang sehat, dengan tujuan agar mereka mampu 

meningkatkan kesehatannya. 

b. Promosi kesehatan pada tingkat preventif. 

Sasaran promosi kesehatan pada tingkat ini selain pada orang 

yang sehat juga bagi kelompok yang beresiko. Misalnya, ibu hamil, 

para perokok, para pekerja seks, keturunan diabetes dan sebagainya. 

Tujuan utama dari promosi kesehatan pada tingkat ini adalah untuk 

mencegah kelompok - kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit.  

c. Promosi kesehatan pada tingkat kuratif. 

Sasaran promosi kesehatan pada tingkat ini adalah para penderita 

penyakit, terutama yang menderita penyakit kronis seperti asma, 

diabetes mellitus, tuberkulosis, hipertensi dan sebagainya. Tujuan dari 

promosi kesehatan pada tingkat ini agar kelompok ini mampu 

mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah. 

d. Promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif. 

Sasaran pokok pada promosi kesehatan tingkat ini adalah pada 

kelompok penderita atau pasien yang baru sembuh dari suatu penyakit. 

Tujuan utama promosi kesehatan pada tingkat ini adalah mengurangi 

kecacatan seminimal mungkin. Promosi kesehatan pada tahap ini 

adalah pemulihan dan mencegah kecacatan akibat dari suatu penyakit 

(Notoatmodjo, 2010). 
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2.1.5 Metode Promosi Kesehatan 

Suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan 

pendidikan  kesehatan yakni perubahan perilaku dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya yaitu metode. Berikut adalah jenis-jenis dari Metode 

dalam Promosi Kesehatan, dibagi berdasarkan sasaran massa (Susilowati, 

2016) : 

1. Metode Individual 

a. Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling) 

  Merupakan metode promosi kesehatan yang penyampaian 

pesannya dilakukan oleh conselor terhadap satu orang atau secara 

individual bertatap muka langsung untuk membahas dan berdiskusi 

mengenai satu topik permasalahan dengan durasi waktu yang 

disepakati sehingga didapat juga kesepakatan mengenai 

pentingnya topik tersebut untuk diselesaikan. 

a. Interview (wawancara) 

  Merupakan metode penyampaian materi dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dan bertujuan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman seseorang. 

2. Metode Kelompok 

Kelompok Besar 

a. Ceramah 

Merupakan metode pennyampaian pesan yang dilakukan 

oleh satu orang pemateri/narasumber berbicara di hadapan 
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peserta/sasaran membahas satu topik besaar dan biasa diakhiri 

dengan sesi tanya jawab dan kesimpulan. Metode ceramah ini 

merupakan komunikasi satu arah. Dalam arti hanya terjadi 

penyampaian pesan tanpa diketahui secara pasti adakah timbal 

balik dari sasaran mengenai pemahaman materi yang 

disampaikan. 

Kelompok Kecil 

a. Diskusi Kelompok 

Merupakan metode penyampaian pesan dengan 

mengumpulkan sasaran sekitar 5-10 orang yang dikumpulkan di 

suatu ruangan dan membahas satu topik besar. Para peserta 

diberikan kesempatan untuk berpendapat untuk menemukan 

penyelesaian dari suatu masalah. 

b. Curah Pendapat (Brain Storming) 

Metode penyampaian pesan yang dilakukan dengan 

membentuk kelompok yang dipimpin oleh moderator yang 

bertugas mengawasi jalannya diskusi dan memberikan notulensi 

kesimpulan dari apa yang dibahas oleh peserta yang terdiri dari 

7-12 orang bertukar pendapat dan saling bertanya untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

c. Bola Salju (Snow Balling) 

Pengertian metode ini menurut Suprijono (2011) adalah 

suatu cara penyajian materi dimana sasaran/peserta dibentuk 
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dalam beberapa kelompok yang heterogen kemudian masing-

masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat 

tugas dari moderator lalu masing-masing murid membuat 

pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) 

kemudian dilempar ke peserta lain untuk menjawab 

pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

d. Kelompok-kelompok Kecil (Buzz Group) 

Metode yang dalam penerapannya ada satu kelompok besar 

dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 

orang untuk membahas sub poin dari topik besar kemudian 

hasil dari diskusi dengan kelompok kecil tersebut disampaikan 

di kelompok besar untuk saling melengkapi satu kelompok 

kecil dengankelompok kecil lainnya. 

e. Role Play (Memainkan Peranan) 

Merupakan metode yang digunakan dalam 

penyampaianpesan dengan cara penguasaan suatu tema 

komunikasi melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan melalui peran tokoh atau kejadian atau keadaan 

yang dimaksud. Dalam metode ini, diperlukan peran aktif dari 

peserta agar pesan yang disampaikan tertanam dengan baik 

dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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f. Permainan Simulasi (Simulation Game) 

Metode yang sangat kooperatif, mudah diterapkan, 

melibatkan aktivitas semua peserta sebagai tutor sebaya, 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. 

Komunikator menyampaikan topik diskusi kemudian setiap 

kelompok akan mendiskusikan topik dan berusaha menggali 

informasi sebanyak mungkin mengenai topik tersebut, 

komunikator menetapkan durasi. Setelah selesai, komunikator 

memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok 

dan dipresentasikan sesuai informasi yang dipunyai. Jika 

jawabannya benar maka akan mendapat poin. Kelompok yang 

paling banyak poin nya menjadi pemenang. 

2.2 Deskripsi Pengetahuan 

2.2.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan (Salam, 2008; Suhartono, 2009) menyatakan bahwa 

pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja 

melalui cara-cara dan dengan alat-alat tertentu. (Notoatmodjo, 2010) 

mengartikan pengetahuan sebagai suatu hasil dari tahu yang terjadi setelah 

individu melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan yang dimaksud adalah pengamatan melalui panca indera 

manusia, meskipun sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telingalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. 
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2.2.2 Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoadmojo (2010) pengetahuan dibagi menjadi 6 (enam) 

tingkatan yaitu :  

a. Tahu (Know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, mengingat kembali (recall). Tahu merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah.  

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara kasar tentang obyek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasi-kan materi tersebut secara benar.  

c. Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi real (sebenarnya).  

d. Analisis (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam 

suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain, 

dan mencoba memahami struktur informasi.  

e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk. 
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f. Evaluasi (evaluation)  

Meliputi pengambilan keputusan atau menyimpulkan berdasarkan 

kriteria-kriteria yang ada biasanya memakai kata: pertimbangkanlah, 

bagaimana, kesimpulannya. 

2.2.3 Klasifikasi Pengetahuan 

Penilaian – penilaian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria – kriteria yang telah ada. Menurut 

Nursalam (2008), kriteria untuk menilai tingkat pengetahuan dibagi menjadi 

tiga kategori:  

a. Tingkat pengetahuan baik apabila skor atau nilai : (76-100%)  

b. Tingkat pengetahuan cukup apabila skor atau nilai : (56-75%)  

c. Tingkat pengetahuan kurang apabila skor atau nilai : (< 56%)  

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan individu meliputi 

pengalaman, fasilitas, keyakinan, dan sosio-budaya. Pengalaman individu 

yang satu dengan yang lain tentu saja berbeda. Perbedaan pengalaman 

individu yang dimiliki setiap individu antara lain dikarenakan usia dan 

pendidikan. Individu dengan usia yang lebih tua, tentu saja telah lebih baik 

banyak secara kuantitas mendapatkan pengelaman dalam hidupnya 

dibandingkan individu lain yang lebih muda darinya. Semakin tinggi 

pendidikan individu, idealnya pengalaman yang dimilikinya juga lebih 

banyak. Pengalaman merupakan salah satu cara untuk individu mendapatkan 

pengetahuannya. Fasilitas berkaitan dengan alat pemerolehan pengetahuan, 
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termasuk di dalamnya lingkungan. semakin memadainya fasilitas, maka 

individu dapat dengan mudahnya mengakses pengatahua. Faktor keyakinan 

dan sosio-budaya lebih menekankan pada kebiasaan dan tradisi individu 

untuk mau menerima atau mengingkari suatu pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan itu dipengaruhi oleh empat faktor, 

yaitu pengalaman, fasilitas, keyakinan, dan sosio-budaya (Notoatmodjo. 

2010). 

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menurut Sunaryo 

(2004) dalam Hariyanti (2015) dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Faktor Genetik atau Faktor Endogen  

Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan konsep dasar 

atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup 

itu. Faktor genetik berasal dari dalam individu (endogen), antara 

lain:  

a. Jenis Ras  

Semua ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling 

berbeda dengan yang lainnya, ketiga kelompok terbesar yaitu ras 

kulit putih (Kaukasia), ras kulit hitam (Negroid) dan ras kulit kuning 

(Mongoloid). 

b. Jenis Kelamin  

Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara 

berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari, pria berperilaku 
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berdasarkan pertimbangan rasional. Sedangkan wanita berperilaku 

berdasarkan emosional.  

c. Sifat Fisik  

Perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya.  

d. Sifat Kepribadian  

Perilaku individu merupakan manifestasi dari kepribadian yang 

dimilikinya sebagai pengaduan antara faktor genetik dan 

lingkungan. Perilaku manusia tidak ada yang sama karena adanya 

perbedaan kepribadian yang dimiliki individu. 

e. Bakat Pembawaan  

Bakat menurut Notoatmodjo (2010) dikutip dari William B. 

Micheel (1960) adalah kemampuan individu untuk melakukan 

sesuatu lebih sedikit sekali bergantung pada latihan mengenai hal 

tersebut.  

f. Intelegensi  

Intelegensi sangat berpengaruh terhadap perilaku individu, oleh 

karena itu kita kenal ada individu yang intelegensi tinggi yaitu 

individu yang dalam pengambilan keputusan dapat bertindak tepat, 

cepat dan mudah. Sedangkan individu yang memiliki intelegensi 

rendah dalam pengambilan keputusan akan bertindak lambat. 

2. Faktor Eksogen atau Faktor Dari Luar Individu  

Faktor yang berasal dari luar individu antara lain:  

 



17 
 

a. Faktor Lingkungan  

Lingkungan disini menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar 

individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena 

lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku itu dibentuk melalui suatu 

proses dalam interkasi manusia dengan lingkungan. 

1) Usia  

Menurut Sarwono (2000), usia adalah faktor terpenting juga 

dalam menentukan sikap individu, sehingga dalam keadaan diatas 

responden akan cenderung mempunyai perilaku yang positif 

dibandingkan umur yang dibawahnya. Menurut Hurlock (2008) 

masa dewasa dibagi menjadi 3 periode yaitu masa dewasa awal (18-

40 tahun), masa dewasa madya (41-60 tahun) dan masa dewasa akhir 

(>61 tahun). Menurut Santrock (2003) dalam Apritasari (2018), 

orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik secara fisik, transisi 

secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial 

masa dewasa awal adalah puncaak dari perkembangan sosial masa 

dewasa.  

2) Pendidikan  

Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada 

proses belajar dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti 

dan tidak dapat menjadi dapat. Menurut Notoatmodjo (2010), 
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pendidikan mempengaruhi perilaku manusia, beliau juga 

mengatakan bahwa apabila penerimaan perilaku baru didasari oleh 

pengetahuan, kesadaran, sikap positif maka perilaku tersebut akan 

bersifat langgeng. Dengan demikian semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang maka semakin tepat dalam menentukan 

perilaku serta semakin cepat pula untuk mencapai tujuan 

meningkatkan derajat kesehatan.  

3) Pekerjaan  

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan manusia 

dalam menemukan makna hidupnya. Dalam berkarya manusia 

menemukan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan 

pencapaian pemenuhan diri menurut Azwar (2003). Sedangkan 

menurut Nursalam (2001) pekerjaan umumnya merupakan kegiatan 

yang menyita waktu dan kadang cenderung menyebabkan seseorang 

lupa akan kepentingan kesehatan diri. 

4) Agama  

Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk dalam 

konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara 

berpikir, bersikap, bereaksi dan berperilaku individu (Notoatmodjo. 

2010). 
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5) Sosial Ekonomi  

Lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang 

adalah lingkungan sosial, lingkungan sosial dapat menyangkut 

sosial. Menurut Nasirotun (2013) status sosial ekonomi adalah posisi 

dan kedudukan seseorang di masyarakat berhubungan dengan 

pendidikan, jumlah pendapatan dan kekayaan serta fasilitas yang 

dimiliki. Menurut Sukirno (2006) pendapatan merupakan hasil yang 

diperoleh penduduk atas kerjanya dalam satu periode tertentu, baik 

harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan 

dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari 

hasil kerjanya. Sehingga rendah tingginya pendapatan digunakan 

sebagai pedoman kerja. Mereka yang memiliki pekerjaan dengan 

gaji yang rendah cenderung tidak maksimal dalam berproduksi. 

Sedangkan masyarakat yang memiliki gaji tinggi memiliki motivasi 

khusus untuk bekerja dan produktivitas kerja mereka lebih baik dan 

maksimal (Notoatmodjo, 2010). 

6) Kebudayaan  

Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat-istiadat atau 

peradaban manusia, dimana hasil kebudayaan manusia akan 

mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri (Notoatmodjo, 2010). 
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2.3. Teori Perubahan Perilaku 

2.3.1 Bentuk-bentuk Perubahan perilaku  

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep 

yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. 

Bentuk – bentuk perilaku dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Perubahan alamiah (Neonatal change) :  

Perilaku manusia selalu berubah sebagian perubahan itu disebabkan 

karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi 

suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi 

maka anggota masyarakat didalamnya yang akan mengalami 

perubahan. 

2. Perubahan Rencana (Plane Change) :  

Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri 

oleh subjek.  

3. Kesediaan Untuk Berubah (Readiness to Change) :  

Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam 

masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat 

cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah 

perilakunya). Tetapi sebagian orang sangat lambat untuk menerima 

perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai 

kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda (Notoatmodjo, 2010). 
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2.3.2  Prosedur pembentukan perilaku 

Untuk membentuk jenis respon atau perilaku diciptakan adanya suatu 

kondisi tertentu yang disebut “operant conditioning”. Prosedur 

pembentukan perilaku dalam operant conditioning ini menurut Skiner 

(1938) adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat 

atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau reward bagi perilaku 

yang akan dibentuk.  

2. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen 

kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki, kemudian 

komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat 

untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud.  

3. Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-

tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk 

masing-masing komponen tersebut.  

4. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan 

komponen yang telah tersusun itu. Apabila komponen pertama 

telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan 

mengakibatkan komponen perilaku yang kedua yang kemudian 

diberi hadiah (komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi). 

Demikian berulang-ulang sampai komponen kedua terbentuk, 

setelah itu dilanjutkan dengan komponen selanjutnya sampai 

seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk (Notoatmodjo, 2010).  
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2. 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

2.4.1 Definisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang 

dilakukan atas dasar kesadaran hasil pembelajaran, yang menjadikan 

seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di 

bidang kesehatan dan turut berperan dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat. PHBS merupakan perwujudan paradigma sehat dalam budaya 

hidup perorangan, keluarga dan masyarakat yang berpotensi sehat dan 

bertujuan untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatan baik 

fisik, mental spiritual maupun sosial. Dengan demikian, PHBS dapat 

mencakup seluruh perilaku yang harus di praktikkan dalam rangka mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Kemenkes, 2011). 

2.4.2 Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Berdasarkan Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(2011), PHBS memiliki 2 tujuan yaitu: 

a) Tujuan Umum 

Tujuan umum dari PHBS adalah meningkatkan PHBS di tatanan 

rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, 

tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan.  

b) Tujuan Khusus 

-Meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan 

pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan 

untuk pembinaan PHBS 
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- Meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/ dunia usaha 

-Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/ kelompok 

potensial 

-Mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan rumah 

tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas 

kesehatan di semua tingkat administrasi pemerintahan 

-Mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan rumah 

tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas 

kesehatan di semua tingkat administrasi pemerintahan 

-Memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di 

tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat 

umum dan fasilitas kesehatan 

-Meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat di 

tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat 

umum dan fasilitas kesehatan 

-Meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan PHBS di tatanan 

rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan 

fasilitas kesehatan.  
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2.4.3 PHBS di berbagai tatanan 

Sasaran dalam PHBS dikelompokkan dalam lima tatanan yaitu : tatanan 

rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan 

tempat umum, dan tatanan fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2011). 

PHBS dalam tatanan institusi pendidikan (sekolah, kampus, pesantren 

dan lain-lain) harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan 

institusi pendidikan ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan 

menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, membuang 

sampah di tempat sampah, menggunakan jamban sehat, tidak merokok, tidak 

mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 

(NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk 

dan lain-lain (Kemenkes, 2011).  

Pembinaan PHBS ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

sasaran utama, yaitu siswa, warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan 

sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa) dan masyarakat lingkungan 

sekolah seperti penjaga kantin dan satpam (Proverawati, 2012). 

2.4.4 Pembinaan PHBS di Tatanan Sekolah 

Pembinaan PHBS di institusi pendidikan dilaksanakan melalui Usaha 

Kegiatan Sekolah (UKS) yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan 

dan pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dengan tanggung 

jawab pembinaan terendah terletak pada tingkat kabupaten/kota (Kemenkes, 

2011). Seperti yang ada pada UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 79 tentang 

Kesehatan, ditegaskan bahwa ”Unit Kegiatan Sekolah” diselenggarakan 
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untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan 

hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang 

secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas (Kemenkes, 2011). 

a) Pemberdayaan 

Pemberdayaan di institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, 

pesantren, seminari dan lain-lain, dilakukan terhadap para anak didik. 

Sebagaimana di desa atau kelurahan, di sebuah institusi pendidikan 

pemberdayaan juga diawali dengan pengorganisasian masyarakat (yaitu 

masyarakat institusi pendidikan tersebut). Pengorganisasian 

masyarakat ini adalah untuk membentuk atau merevitalisasi Tim 

Pelaksana UKS yang disebut dengan nama lain dan para pendidik di 

institusi pendidikan yang bersangkutan (pengembangan kapasitas 

pengelola). Dengan pengorganisasian masyarakat di institusi 

pendidikan tersebut, maka selanjutnya pemberdayaan anak didik dapat  

diserahkan kepada  pimpinan institusi pendidikan, komite atau dewan 

penyantun, Tim Pelaksana UKS atau yang disebut dengan nama lain, 

para pendidik, dan anak-anak didik yang ditunjuk sebagai kader  

(misalnya  dokter kecil). Pemberdayaan dilaksanakan di berbagai 

kesempatan, yaitu terintegrasi dalam proses belajar-mengajar 

(kurikuler) dan dalam kegiatan-kegiatan di luar proses belajar-mengajar 

(ekstra kurikuler). Juga dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan 

Klinik Konsultasi Kesehatan (UKBM) yang dikelola oleh para pendidik 
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dan kader dibantu petugas kesehatan dari Puskesmas/rumah sakit/dinas 

kesehatan. 

b) Bina Suasana 

Bina Suasana di institusi pendidikan selain dilakukan oleh para 

pendidik, juga dilakukan oleh para pemuka masyarakat (khususnya 

dalam bidang pendidikan dan agama), pengurus organisasi seperti OSIS 

dan sejenisnya, Pramuka dan para kader. Para pendidik, pemuka 

masyarakat, pengurus organisasi anak didik, Pramuka dan para kader 

berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS di institusi 

pendidikan tersebut.  Bina suasana juga dapat dilakukan dengan 

pemanfaatan media seperti billboard di halaman, poster di ruang kelas, 

pertunjukan film, pemuatan makalah/berita di majalah dinding atau 

majalah sekolah, serta penyelenggaraan seminar/simposium/diskusi, 

mengundang pakar atau alim-ulama atau figur publik untuk 

berceramah, dan pemanfaatan halaman untuk taman obat/taman gizi. 

c) Advokasi 

Advokasi dilakukan oleh fasilitator dari kabupaten/kota/provinsi 

terhadap para pemilik/pimpinan institusi pendidikan, para pendidik dan 

pengurus organisasi peserta didik, agar mereka berperan serta dalam 

kegiatan pembinaan PHBS di institusi pendidikannya. Para 

pemilik/pimpinan institusi pendidikan, harus memberikan dukungan 

kebijakan/pengaturan dan menyediakan sarana agar PHBS di institusi 

pendidikannya dapat dipraktikkan. Advokasi juga dilakukan terhadap 
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para penyandang dana, termasuk pengusaha, agar mereka membantu 

upaya pembinaan PHBS di institusi pendidikan. 

 

2.4.5 Indikator Keberhasilan PHBS 

Keberhasilan pembinaan PHBS dapat dilihat dari pencapaian 

upaya-upaya yang dilakukan di pusat, provinsi, kabupaten, kota, 

kecamatan, desa, kelurahan, dan di berbagai tatanan lain. Terwujudnya 

institusi pendidikan ber-PHBS dapat dilihat dari tercapainya indikator 

berikut: 

a) Tersedia sarana untuk mencuci tangan menggunakan sabun. 

b) Tersedia sarana untuk mengonsumsi makanan dan minuman 

sehat. 

c) Tersedia jamban sehat. 

d) Tersedia tempat sampah. 

e) Terdapat larangan untuk tidak merokok. 

f) Terdapat larangan untuk tidak mengonsumsi NAPZA. 

g) Terdapat larangan untuk tidak meludah di sembarang tempat. 

Terdapat kegiatan memberantas jentik nyamuk secara rutin. 


