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Abstract 

 

Introduction: Students are the future generation which the large community amount between 

40-50 %, they are prone to various diseases such as diarrhea, respiratory infections, intestinal 

worms, and caries. Less support of good environmental conditions and worst healthy hygienic 

behavior among students suspected to be the cause of a high rate of infection in the students. 

School age could potentially become agents of change to promote healthy hygienic behavior in 

the school environment, family, and community. Purpose: This study aims to determine the 

effect of PHBS education on the knowledge and skills of elementary school students. 

Methodology: A Quasi-experimental research designs with pre-test and post-test. The samples 

in this study were 144 students devided in 30 students from Jatinangor Elementry School, 64 

students from Cipacing Elementry School, and 50 students from Cikuda Elementry School. 

Knowledge and skills were assessed by questionnaires. Analysis of the data was using 

univariate and bivariate (dependent t test). Result: The results showed that before intervention 

the mean score of knowledge was 0.45, the mean score of hand washing with soap skill was 

51.56, and the mean score of healthy tooth brush skill was 57.50, after the educational 

intervention given the mean score of knowledge was 0.75, the mean score of hand washing with 

soap skill was 81.74, and the mean score of healthy tooth brush skill was 80,90. Conclusion: 

The study found a significant difference in the knowledge and skills before and after the 

intervention period (p = 0:00).  
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam UURI No. 36 tahun 2009 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut ditetapkan kebijakan dan Visi Indonesia Sehat 2015 yang terdiri dari tiga pilar 

utama, yaitu: lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pelayanan kesehatan. Untuk mendukung 

upaya peningkatan perilaku sehat tersebut ditetapkan visi nasional promosi kesehatan sesuai 

Keputusan Menteri Kesehatan RI.No. 1193/MENKES/SK/X/2004 yaitu“Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) 2010”(Depkes RI, 2004).  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 mengungkapkan bahwa rumah tangga di 

Indonesia yang mempraktekan PHBS baru mencapai 38,7%. Padahal Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan menetapkan target tahun 2014 adalah 70% (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2011). Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya PHBS sering 

menimbulkan masalah kesehatan, seperti Diare, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), 

penyakit kulit, dan kecacingan. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan penyebab terbesar 

meninggalnya anak-anak dan balita Indonesia adalah penyakit diare dan ISPA. Prevalensi 

nasional Diare   adalah 9,00%. Kejadian diare di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2005 didapatkan 5051 orang menderita diare dan melonjak menjadi 10.980 pada 

tahun 2006. Kecacingan juga masih merupakan masalah di Indonesia. Pada tahun 2005 

prevalensi kecacingan pada anak SD di 27 provinsi sebesar 28,4% dan meningkat menjadi 

32,6% pada tahun 2006 (Depkes RI, 2007). Kecacingan pada siswa wanita akan menimbulkan 

dampak saat mereka dewasa, dimana mereka beresiko tinggi mengalami anemia saat 

kehamilannya.  Hal tersebut terjadi karena kalsium didalam nutrisi yang ibu makan yang 

seharusnya digunakan untuk mengikat Fe tetapi habis dimakan cacing. 

Mencuci tangan secara tepat dengan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko 

penyakit diare sebesar 42 sampai 47 persen (UNICEF Indonesia, 2012) dan juga kecacingan. 

Sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang sadar akan pentingnya mencuci 

tangan. Prevalensi nasional berperilaku benar dalam cuci tangan adalah 23,2%. Sebanyak 22 

provinsi mempunyai prevalensi rumah tangga berperilaku hidupbersih dan sehat dibawah 

prevalensi nasional,salah satunya adalah Jawa Barat (Riskesdas, 2007). 

Perilaku rumah tangga sangat dipengaruhi oleh proses yang terjadi di tatanan-tatanan 

sosial, salah satunya adalah institusi pendidikan. Oleh karena itu pembinaan PHBS perlu 

dilakukan di institusi pendidikan (Sekolah). PHBS di sekolah adalah upaya untuk 

memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu 

mempraktekkan PHBS dan aktif mewujudkan sekolah sehat (Dinas Kesehatan Kota Malang, 

2013). PHBS dalam penelitian ini meliputi, yaitu: cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air 



mengalir, serta menggunakan jamban yang bersih dan sehat (perineal hygiene/personal 

hygiene), kebersihan mulut dan gigi.  

Kebersihan mulut dan gigi yang  baik akan mencegah penyakit seperti bau mulut, 

stomatitis, glositis (peradangan lidah), gengikitis (peradangan gusi).Kemampuan menyikat 

gigi secara baik dan benar merupakan faktor yang cukup penting untuk pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut (Wendari, 2001). PHBS yang baik akan mengurangi resiko terkena 

penyakit. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

karies gigi  pada  anak-anak.  Sebanyak 95,4  % anak-anak usia 5-6 tahun memiliki karies gigi 

dan 75,7  % diantaranya mengalami infeksi odontogenik. Infeksi odontogenik pada anak-anak 

seperti pulpa yang terbuka, abses dan fistula sangat mempengaruhi kualitas hidup anak-anak 

secara signifikan (Susilawati, 2013). Pencegahan karies gigi pada anak-anak sekolah dengan 

melakukan penyikatan gigi setiap hari di sekolah melalui Fit For School sebagai salah satu 

program PHBS dapat menurunkan karies gigi sampai 40 % dan menurunkan infeksi 

odontogenik sebanyak 60% (Bella Monse, 2012). 

Masalah kesehatan yang berhubungan dengaan PHBS sering dialami oleh anak usia 

sekolah. Menurut Depkes R.I (2009) perilaku hidup bersih pada anak usia sekolah masih 

rendah, yaitu yang benar berperilaku buang air besar 68.2%, yang benar dalam cuci tangan 

hanya 17.2%.  

Penerapan PHBS pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dapat dilakukan melalui pendekatan 

Usaha Kesehatan Sekolah (Tim Pembina UKS Pusat, 2007). PHBS di tingkat SD sangatlah 

penting,  mengingat anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang jumlah 

komunitasnya cukup besar,  usia harapan hidup mereka yang masih panjang, sedang dalam 

masa tumbuh dan berkembang, serta merupakan usia keemasan dimana tahap perkembangan 

otak anak menempati posisi yang paling vital (80%). Dengan demikian sangat berpeluang 

untuk menanamkan nilai-nilai PHBS sehingga berpotensi menjadi agen perubahan untuk 

mempromosikan PHBS di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Dinkes Jabar, 

2010). Walaupun demikian,  kelompok anak usia sekolah merupakan kelompok yang rawan 

terserang berbagai penyakit, seperti: diare, kecacingan, dan karies.  Keadaan kesehatan anak 

sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapainya.  

Anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang 

menerapkan wajib belajar. Lingkungan tempat tinggal dan sekolah merupakan dua tempat 

utama yang dilakukan oleh anak untuk beraktifitas. Lingkungan sekolah yang sehat akan 

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak (Efendi, 2009). Pendidikan 

kesehatan melalui anak-anak sekolah sangat efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan 

hidup sehat umumnya (Sarafino dalam Smet, 1994). Usia sekolah merupakan masa yang 

paling baik untuk menanamkan nilai-nilai pada anak karena anak memiliki potensi sebagai 

agen perubahandalam mempromosikan PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun 



masyarakat.Perilaku anak-anak yang ditanamkan di sekolah akan dibawa oleh anak ke rumah 

sehingga dapat mempengaruhi perilaku keluarga mereka. 

Data dari UPDT Puskesmas Jatinangor, diperoleh bahwa angka kejadian diare, ISPA, dan 

penyakit gigi pada anak masih menduduki peringkat tertinggi. Dari bulan Januari-Agustus 

2011, tercatat sebanyak 683 anak mengalami diare dan 470 anak mengalami penyakit 

gigi.Hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Jatinangor menyatakan bahwa pada tahun 

2013 pun, diare dan ISPA masih merupakan penyakit tertinggi pada anak usia SD di 

Jatinangor dikarenakan mereka suka jajan sembarangan dan lupa mencuci tangan. Dari 34 

SDN di jatinangor, lebih dari 50% ber-PHBS yang buruk.Hal ini terjadi karena kurang 

menunjangnya toilet (rata-rata SDN memiliki 1 toilet untuk jumlah anak lebih dari 300 

siswa).Pihak Puskesmas Jatinangor menyatakan bahwa tidak ada data incidence rate mengenai 

penyakit pada anak usia sekolah dikarenakan program UKS sudah tidak berjalan selama empat 

tahun terakhir, sehingga banyak SD di Jatinangor tidak memiliki SDM yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan UKS, juga tidak ada dokter kecil. SDN yang memiliki perilaku 

PHBS yang buruk tersebut antara lainadalah SDN yang terletak di daerah Jatinangor, 

Cipacing, dan Cikuda. 

Hasil pendataan di SDN Cikuda Jatinangor, SDN Jatinangor, dan SDN Cipacing I adalah 

sebagai berikut: jumlah siswa di SDN Cikuda 272 siswa, 1 kepala sekolah, dan 16 guru. 

Jumlah siswa di SDN Cipacing I 446 siswa, 1 kepala sekolah, dan 18 guru. Jumlah siswa di 

SDN Jatinangor 126 siswa, 1 kepala sekolah, dan 9 guru.  Ketiga SDN ini tidak memiliki 

fasilitas UKS,tidak adanya buku pedoma PHBS untuk Sekolah Dasar, serta tidak adanya 

media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti: poster, leaflet, lembar balik tentang 

PHBS, belum ada pembinaan dan pengembangan khususnya mengenai PHBS, jumlah 

pelatihan PHBS untuk guru belum pernah dilakukan, dokter kecil sudah lama tidak berjalan, 

terdapat 1 toilet / kamar mandi yang kebersihannyakurang diperhatikan sehingga terlihat kotor 

dan bau pesing, tidak terdapat lap tangan, tidak terdapat tempat untuk cuci tangan, tidak ada 

kantin sekolah, tempat sampah cuman 1, anak suka jajan sembarangan dan hamper semua 

anak lupa cuci untuk tangan sebelum makan, masih banyak ditemukan anak dengan gigi 

berlobang dan  sakit gigi, tidak terdapat alat timbang badan dan pengukur tinggi badan, 

banyak siswa yang membuang sampah sembarangan sehingga banyak sampah berserakan di 

halaman, tidak terdapat poster tentang PHBS, tidak terdapat lembar balik tentang PHBS, tidak 

terdapat Mading (majalah dinding) tentang pentingnya PHBS. Pada masing-masing sekolah 

diperolah data hampir 20% anak izin sekolah karena alasan sakit setiap bulannya dilihat dari 

surat sakit siswa, baik karena diare maupun penyakit lainnya.  

 



 Hasil penelitian Nurjanah, dkk (2012) tentang personal hygiene (kebersihan diri) 126  anak 

SDN Jatinangor  menunjukan bahwa kebersihan diri mereka masih dalam kategori kurang, 

seperti pada table dibawah ini: 

Aspek Personal Hygiene 
 

Hygiene Tidak hygiene 

 f % f % 

Rambut  

Mata  

Telinga  

Mulut dan Gigi  

Kulit  

Kuku Tangan dan Kaki  

61 

87 

32 

14 

40 

38 

48,4% 

69% 

25% 

11,1% 

31,7% 

30,2% 

65 

39 

94 

112 

86 

88 

51,6% 

31% 

74% 

88,9% 

68,3% 

69,8% 

 

 Kemudian hasil penelitian Saragih, dkk (2012) tentang gambaran pelaksanaan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS)  pada 167 siswa di Sekolah Dasar Negeri Cikuda Jatinangor 

menunjukkan bahwapelaksanaan PHBS masih buruk dalam: memberantas jentik nyamuk 

(100%), menggunakan jamban bersih dan sehat (100%), menggunakan air bersih (100%), 

mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun (100%), membuang sampah ke tempat sampah 

terpisah (100%), menkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah (100%), menimbang berat 

badan dan mengukur tinggi badan (100%). Sedangkan PHBS dengan katagori baikadalah 

dalam hal : memelihara rambut agar bersih dan rapih (91,62%), memakai pakaian bersih dan 

rapih (93,41%), memelihara kuku (89,22%), memakai sepatu bersih dan rapih (92,22%), 

olahraga secara teratur dan terukur (97,60%), tidak merokok 

di  Sekolah  (100%)  dan  tidak  menggunakan  NAPZA (100%) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut diatas mengindikasikan bahwa siswa-

siswi pada ketiga sekolah tersebut  masih kurang memahami tentang pentingnya PHBS.Oleh 

karena itu diperlukan pembinaan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran anaksekolah 

akan pentingnya PHBS melalui penyuluhan.  

 

C. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan siswa tentang PHBS dan keterampilan dalam melakukan cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) pada siswa SDN di wilayah Jatinangor Sumedang Jawa barat. 

 

D. Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan quasi experiment denga pre-test dan post-test design. 

Intervensi pada penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu penyuluhan tentang 

PHBS sekolah (cuci tangan pakai sabun/ CTPS) dengan menggunakan air mengalir menggunakan 

metode 7 langkah dari WHO, menggunakan jamban bersih dan sehat, kebersihan mulut dan gigi, 

pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Tahap kedua penempelan poster PHBS. Tahap 



ketiga penyuluhan dan demonstrasi pada kader kesehatan sekolah (guru kelas) tentang praktek 

CTPS. Tahap keempat adalah demonstrasi CTPS oleh kader kesehatan sekolah kepada seluruh 

siswa SD. Penelitian ini dilakukan di SDN Cikuda, SDN Jatinangor, SDN Cipacing Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi jawa Barat, dari bulan Sepetember sampai Desember 

2013. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 dan 2 SD yang berada di SDN Cikuda 

(50 siswa), SDN Jatinangor (30 siswa), SDN Cipacing (64 siswa). Sample menggunakan total 

sampling. 

 Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari empat bagian. Bagian 

pertama tentang data demografik, bagian kedua tentang pengetahuan PHBS sekolah, bagian ketiga 

tentang skill CTPS, again keempat tentang skill gosok gigi yang benar. Data dianalisa dengan 

menggunakan analisa univariat untuk mengukur pengetahuan dan skill, serta analisa bivariat untuk 

mengetahui pengaruh dari intervensi terhadap pengetahuan dan skill cTPS serta gosok gigi. 

  

D. Hasil 

Penelitian ini dilaksanakan di 3 SD wilayah Jatinangor, yaitu: SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan 

SDN Jatinangor. Adapun hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

1. Gambaran pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 1. Distribusi tingkat pengetahuan siswa sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN Jatinangor,  

tahun 2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Baik 

Kurang 

48 

96 

27,80 

72,20 

 Total 144 100 

 

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, ternyata 

sebagian responden memiliki pengetahuan  kurang tentang PHBS yakni sebanyak 96 orang 

(72,20 %) sebelum dilakukan intervensi. 

 

2. Gambaran pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS 

Tabel 2. Distribusi pengetahuan siswa sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN Jatinangor,  

tahun 2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Baik 

Kurang 

133 

 11 

92,40 

 7,60 

 Total 144 100 

 



Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, ternyata 

hampir seluruh responden memiliki pengetahuan baik tentang PHBS yakni sebanyak 133 

orang (92.40 %) setelah dilakukan intervensi. 

 

3. Perbedaan Pengetahuan Responden Sebelum dan Setelah diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 3. Perbedaan pengetahuan siswa sebelum dan setelah  diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN Jatinangor,  

tahun 2013 (n=144) 

No  mean SD Pv 

1. 

      2.  

Pre test 

Post test 

0.45  

0.75 

0.22 

0.16 

0.000 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum intervensi rata rata tingkat pengetahua siswa 

adalah 0,45 dan meningkat menjadi 0,75 setelah intervensi. Hasil penelitian menunjukan 

adanya perbedaan signifikan tingkat pengetahuan antara sebelum dan setelah intervensi 

(p=0,00). 

 

4. Gambaran skill tentang cuci tangan pakai sabun sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 4 Distribusi skill tentang cuci tangan pakai sabun  sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN 

Jatinangor, tahun 2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Favorable 

Unfavorable 

 2 

142 

   1,40 

98,60 

 Total 144         100 

 

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, ternyata 

hampir seluruh responden memiliki pengetahuan buruk tentang cuci tangan pakai sabun  

yakni sebanyak 142 orang (98.60 %) sebelum dilakukan intervensi. 

 

5. Gambaran skill tentang cuci tangan pakai sabun (CTPS) setelah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 5 Distribusi skill tentang cuci tangan pakai sabun (CTPS) setelah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN 

Jatinangor, tahun 2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Favorable 

Unfavorable 

144 

   0 

100 

  0 

 Total 144 100 

 



Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, ternyata 

hampir seluruh responden memiliki pengetahuan buruk tentang cuci tangan pakai sabun  

yakni sebanyak 142 orang (98.60 %) setelah dilakukan intervensi. 

 

6. Perbedaan skill tentang cuci tangan pakai sabun Responden Sebelum dan Setelah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 6. Perbedaan skill tentang cuci tangan Responden Sebelum dan Setelah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan 

SDN Jatinangor, tahun 2013 (n=144) 

No  mean SD Pv 

1. 

      2.  

Pre test 

Post test 

51.56 

81.74 

8.22 

2.38 

0.000 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum intervensi rata rata skill CTPS siswa adalah 

51,56 dan meningkat menjadi 81,74 setelah intervensi. Hasil penelitian menunjukan 

adanya perbedaan signifikan CTPS antara sebelum dan setelah intervensi (p= 0,000). 

 

7. Gambaran skill tentang menggosok gigi sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang PHBS 

 

Tabel 7 Distribusi skill tentang menggosok gigi sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN Jatinangor, 

tahun 2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Favorable 

Unfavorable 

 41 

103 

28,47 

71,53 

 Total 144 100 

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, 

ternyata sebagian besar responden memiliki skill yang tidak mendukung atau tidak 

memihak (unfavorable) dalam menggosok gigi yakni sebanyak 103 orang (71,53%) 

sebelum diberikan intervensi. 

 

8. Gambaran skill tentang cuci tangan pakai sabun (CTPS) setelah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 8. Distribusi skill tentang menggosok gigi setelah diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan SDN Jatinangor, tahun 

2013 (n=144) 

No Kategori f  % 

1. 

      2.  

Favorable 

Unfavorable 

144 

0 

100 

  0 

 Total 144 100 

 



Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa dari 144 orang responden yang diteliti, ternyata 

seluruh responden memiliki skill yang mendukung (favorable) dalam menggosok gigi 

yakni sebanyak 144 orang (100%) setelah diberikan intervensi. 

 

9. Perbedaan skill menggosok gigi responden sebelum dan setelah diberikan pendidikan 

kesehatan tentang PHBS 

 

Tabel 9 Perbedaan skill tentang menggosok gigi Responden Sebelum dan Setelah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS di SDN Cikuda, SDN Cipacing, dan 

SDN Jatinangor, tahun 2013 (n=144) 

No  mean SD Pv 

1. 

      2.  

Pre test 

Post test 

57.50 

80,90 

6.53 

1.93 

0.000 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum intervensi rata rata skill menggosok gigi 

siswa adalah 57,50 dan meningkat menjadi 80,90 setelah intervensi. Hasil penelitian 

menunjukan adanya perbedaan signifikan menggosok  gigi antara sebelum dan setelah 

intervensi. 

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan selama 3 bulan oleh dosen dan mahasiswa. 

Didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan para kader kesehatan (guru penanggung jawab 

PHBS dan dokter kecil) yang ada di SDN Jatinangor, SDN Cipacing I, dan SDN Jatinangor 

mengalami peningkatan. Mereka mengatakan memahami dan mampu mendemonstrasikan 

cara CTPS dengan metode 7 langkah, menggosok gigi baik dan benar, serta melakukan 

pemeriksaan kebersihan diri/personal hygiene kepada siswa. Selain itu tingkat pengetahuan 

siswa kelas 1 dan 2 SDN jatinangor, siswa kelas 1 SDN Cipacing I dan SDN Cikuda 

mengalami peningkatan, yaitu: pada pretest pengetahuan tentang PHBS Sekolah diperoleh 

hasil hampir sebagian responden berpengetahuan kurang dan menjadi sebagian besar 

responden berpengetahuan baik pada post test. 

 

Kondisi tingkat pengetahuan kader dan siswa seperti itu menunjukan bahwa secara umum 

pengetahuan mereka cukup baik, hal ini dikarenakan baik kader maupun para siswa mau 

bekerjasama terlibat dalam program PHBS ini. Dari segi usia peserta guru sebagian besar 

masih usia muda (produktif) dan memiliki motivasi untuk meningkatkan diri baik ilmu 

maupun prestasi kerja hal ini yang mendorong mereka untuk tetap belajar. Sementara peserta 

siswa adalah anak dengan usia sekolah dimana keinginan tahunya cukup tinggi 

 



Hasil pelatihan yang dilakukan secara signifikan berbeda antara pretest dan post test tentang 

pengetahuan mengenai PHBS (p<0.05). Hal ini menujukan bahwa pelatihan, penyuluhan atau 

bentuk penyegaran lain sangatlah diperlukan bagi para kader untuk updating pengetahuan 

mereka yang selama ini belum pernah terpapar dengan apa yang namanya PHBS. Pelatihan ini 

tentunya tidak hanya terbatas pada materi PHBS saja akan tetapi untuk hal-hal lain dimana 

kebutuhan peningkatan pengetahuan diperlukan pada berbagai aspek karena selama ini pun 

mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mereka sendiri perlu mendapatkan 

bantuan,seperti teori komunikasi dan motivasi. Dengan teori teori yang mereka dapatkan 

diharapkan mereka dapat mengaplikasikan perilaku PHBS dalam kehidupan sehari-hari, serta 

dapat mempengaruhi orang lain untuk berperilaku PHBS. 

 

Pengetahuan tentang kesehatan PHBS sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan 

berdasarkan hasil analisis statistik menunjukan ada perbedaan yang bermakna, dimana p=0,00 

(p<0,05). Hal ini terjadi karena semua responden mendapatkan informasi yang sama saat 

diberikan pendidikan kesehatan oleh tim peneliti. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Notoatmodjo (2005) yang mengatakan bahwa faktor yang juga ikut menentukan tingkat 

pengetahuan seseorang adalah sumber informasi yang diperoleh.  Semakin banyak informasi 

yang diperoleh seseorang, maka orang tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih luas 

dibandingkan dengan temannya yang sedikit memperoleh informasi. Informasi yang diberikan 

pada responden berupa ceramah yang disesuaikan dengan bahasa pada usia  mereka. Turney 

dalam Moedjiono (1996) mengebahwamukakan  salah satu tujuan dari penggunaan metode 

ceramah adalah agar peserta memperoleh pemahaman yang jelas terkait dengan materi yang 

diberikan, dengan kata lain melalui metode ini diharapkan peserta memperoleh kualitas 

pemahaman yang baik dan dapat terhindar dari kesalah pahaman. 

 

Sedangkan pada skill tentang cuci tangan pakai sabun danskill menggosok gigi, peneliti 

memberikan intervensi dengan ceramah dan demonstrasi, yang kemudian diikuti oleh semua 

responden sebagai evaluasi dari demonstrasi yang telah peneliti berikan. Sehingga setelah 

diberikan intervensi, diperolah hasil adanya peningkatan cuci tangan pakai sabun danskill 

menggosok gigi responden.  Sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan berdasarkan 

hasil analisis statistik menunjukan ada perbedaan yang bermakna , dimana p=0,00 (p<0,05). 

Hal ini terjadi karena metode yang peneliti berikan disesuaikan agar responden dapat 

melakukan apa yang peneliti harapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana (2005), 

bahwa tingkat keberhasilan penyampaian makna dari suatu pesan sangat dipengaruhi oleh 

metode yang tepat dan kemasan yang menarik dalam penyampaian pesan tersebut 

.  

.  



Untuk mencapaikeberhasilan program PHBS di Sekolah maka diperlukan koordinasi dari bebagai 

pihak yang terkait. Pihak yang utama adalah puskesmas, UPTD, dan pemerintahan desa. Oleh 

karenanya diperlukan langkah yang nyata untuk mendorong para kader kesehatan di sekolah yang 

ada di ketiga SDN tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkeinambungan. Kader sebagai ujung 

tombak pelayanan dasar di sekolah menjadi penting artinya apabila pelaksanaan PHBS bisa 

berjalan dengan baik. Untuk bisa berkesinambungan hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah 

dukungan dari pihak puskesmas dalam bentuk dukungan pengetahuan dan operasional, sedangkan 

dari pemerintah desa berupa dukungan kebijakan dan operasional juga. 

 

Hasil pendataan pendampingan kader kesehatan sekolah didapatkan data bahwa para siswa telah 

mengatahui bagaimana melakukan CTPS metode 7 langkah dan menggosok gigi dengan baik dan 

benar. Selain itu ditemukan beberapa siswa yang giginya karies, kuku panjang dan kotor, serta 

kaos kaki yang kotor karena jarang diganti. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila segera 

dikalukan tindakan baik pendataan dini maupun pencegahan serta penanganan secara optimal. 

Karena dampak dari PHBS yang buruk adalah timbulnya penyakit yang dapat menggangu pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah 
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