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ABSTRAK 

Nama  : Haaerul Anwar 

NIM  : 70200118086 

Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan   

Sehat (PHBS) Sekolah Dasar Negeri (SD) 239 Sarajoko Bulukumba pada 

Era New Normal Pandemi COVID-19 

Penyebaran coronavirus disease di Indonesia mengakibatkan berbagai upaya 

pencegahan harus diterapkan, salah satu fokus upaya pencegahan wabah ini dengan 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingat banyaknya aktivitas diluar 

utamanya ditempat umum seperti di sekolah yang merupakan tempat berinteraksi 

bagi banyak orang untuk memenuhi pelaksanaan belajar dan mengajar sehingga 

memungkinkan terjadi peningkatan risiko penularan penyakit, hal tersebut yang 

mendasari pentingnya penerapan Perilaku hidup bersih dan sehat yang bertujuan 

untuk mengurangi angka kejadian positif COVID-19 dan memutus rantai penularan 

penyakit.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Hubungan Pengetahuan dan Sikap 

dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sekolah Dasar Negeri (SD) 239 

Sarajoko Bulukumba pada Era New Normal Pandemi COVID-19. Jenis Penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dengan 

analisis chi-square. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total sampling, 

jumlah sampel sebanyak 93 responden Lokasi penelitian terletak di Sekolah Dasar 

Negeri (SD) 239 Sarajoko kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat  diketahua 

nilai (p)= 0,241 dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan 

Perilaku hidup Bersih dan Sehat dengan nilai signifikansi nilai p = 0,404.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan suatu upaya dari pihak pengelola 

sekolah dan pemerintah setempat, untuk melengkapi sarana dan prasarana yang 

mendukung guna menunjang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik di 

lingkungan sekolah. 

 

Kata Kunci :COVID-19, PHBS,  Pengetahuan dan Sikap.



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wabah Coronavirus Disease (COVID-19)  menjadi isu kesehatan yang paling 

menggemparkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada akhir tahun 2019 

munculnya infeksi virus yang menyebar secara cepat yang dinamakan COVID-19 

(Setianingrum, 2021). Kasus tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi 

dan membawa bencana ke seluruh dunia karena virus tersebut telah menyebar pada 

negara di luar China, penanggulangan ekstrem seperti lockdown suatu wilayah 

bahkan suatu negara pun dilakukan menjadi upaya untuk meminimalisir penyebaran 

penyakit tersebut (Hidayat, 2020). Gejala klinis yang khas dari penyakit ini yaitu 

demam, batuk kering, myalgia, pneumonia dan dapat menyebabkan kegagalan 

pernapasan progresif  karena kerusakan pada alveolar dan dapat berujung pada 

kematian (Nana, 2021). 

Menurut Global Epidemiological Situation yang dirilis oleh World Health 

Organization (WHO,2021), pada tanggal 23 Desember 2021, sudah tercatat 

276.436.619 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi,  dan 5.374.744 kasus mortalitas 

akibat Covid-19 di seluruh dunia. Dengan rincian kasus : Amerika sebanyak 

100.567.882 kasus dengan angka kematian sebanyak 2.393.039, Eropa sebanyak 

96.066.316 kasus dengan jumlah kematian 1.641.727 dan Asia Tenggara sebanyak 

44.869.442  kasus dengan angka kematian sebanyak 718.368 (WHO, 2021). 
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Berdasarkan data Satgas COVID-19 (2021) jumlah kasus COVID-19 di akhir 

Desember 2021 di Indonesia kasus positif bertambah  menjadi 4.261.667 kasus. 

Pasien sembuh bertambah menjadi 4.112.901 orang. Kasus kematian bertambah 

menjadi 144.053 jiwa (Satgas COVID-19, 2021). semenjak wabah pandemi COVID-

19 masuk ke Indonesia, berbagai upaya pemerintah untuk melakukan tanggap darurat 

untuk mengurangi penyebaran virus di berbagai daerah. Salah satu upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu program 

spesifik dari pemerintah Indonesia. Tujuannya dari penerapan perilaku hidup bersih 

dan sehat ialah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. Dengan adanya program ini, diharapkan setiap individu menjadi sadar 

kesehatan dan mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat serta dalam 

kehidupan sehari-hari (Jannah, 2020). 

Berdasarkan data Satgas COVID-19, terdapat sebanyak 13,5%  anak-anak 

Indonesia yang dirawat atau menjalani isolasi mandiri, Sebanyak 12,9% persen anak-

anak dinyatakan sembuh dari COVID-19 per 19 Agustus 2020, sedangkan kematian 

anak dampak COVID-19 tercatat sebanyak 1,2% dari 55.949 total kematian pada 

anak dampak COVID-19. Kasus COVID-19 yang terjadi pada anak menyebabkan 

kecemasan pada anak-anak dan orang tua. Sebagian besar anak-anak dan orangtua 

tidak menyadari bahwa COVID-19 bisa menular melalui kontak fisik (Termini et al., 

2020).  
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Anak usia sekolah merupakan usia muda, mereka masih membutuhkan 

bantuan serta tuntunan dari orang sekitar lingkungannya yaitu orang tua, pada intinya 

orang tua adalah unit terkecil bagi suatu bangsa yang memungkinkan untuk menjadi 

awal dari proses pendidikan serta pengenalan budaya yang baik seperti salah satunya 

adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat (Yuningsih, 2019). Kebiasaan perilaku 

hidup bersih dan sehat harus ditanamkan sejak dini agar mampu terbawa hingga usia 

tua. Siswa sekolah dasar  lebih cenderung sebagai target yang tepat untuk dibekali 

menggunakan hal yang positif seperti perilaku hidup bersih dan sehat untuk hidup 

lebih sehat. Seorang anak secara psikologis cenderung meniru apa yang mereka lihat 

dalam kesehariannya termasuk pula perilaku kesehatan yang dilakukan dan 

ditanamkan oleh orang tuanya di rumah dan temannya di sekolah, akibatnya faktor 

tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat anak pada 

lingkungan sekolah (Wulandari, 2018). 

Dilansir dari National Geographic, studi yang dilakukan oleh Direktorat 

Kesehatan dan Genetika deCODE di Islandia menemukan bahwa anak-anak di bawah 

15 tahun memiliki kemungkinan terinfeksi virus korona sebesar setengah kali lebih 

sedikit dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan  American Academy of Pediatrics 

and the Children’s Hospital Association dalam penelitian mengungkapkan bahwa 

anak-anak menyumbang sekitar 12% dari kasus COVID-19  (Sun et al., 2021). 

 Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kasus 

COVID-19 di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data  satgas COVID-19 Kabupaten 
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Bulukumba (2021) data terakhir pada 03 November 2021, akumulasi kasus COVID-

19 di Kabupaten Bulukumba tercatat capai 1960 kasus, dari akumulasi tersebut  

tercatat 1886 pasien telah dinyatakan sembuh, dan 70 meninggal dunia. Sementara 

pasien COVID-19 yang masih aktif tercatat 1339 kasus (covid-

19.bulukumbakab.go.id, 2021).  

Melihat tingginya kasus COVID-19 di Kabupaten Bulukumba, keluarga, 

petugas kesehatan serta tenaga pendidik  sebagai unit terkecil dari masyarakat 

memiliki peran yang sangat penting dan dapat menjadi garda terdepan untuk 

memutus mata rantai dari persebaran wabah COVID-19, dan ini dimulai dari ibu dan 

tenaga pendidik sebagai orang tua yang memiliki peran dalam melindungi anak-

anaknya tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19. Orang tua mempunyai peranan 

dalam mendidik, sebagai panutan bagi anak, memberi nasihat, serta mengingatkan 

anak untuk selalu menjaga kebersihan diri. Orang tua perlu menekankan pentingnya 

menjaga perilaku hidup bersih dan sehat  pada anak. Anak dibiasakan untuk selalu 

membersihkan badan. Perlakuan orang tua yang demikian bisa menjadikan anak 

selalu menjaga kebersihan diri (Rompas et al., 2018).  

Salah satu upaya dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan 

diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar 

merupakan suatu  upaya dalam  membatasi kegiatan penduduk dalam suatu 

tempat/wilayah yang diperkirakan terinfeksi atau terpapar COVID-19, serta untuk 

mencegah penyebaran COVID-19. Adapun upaya pemerintah dalam mendukung 
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pada masa new normal lainnya, seperti penerapan 3M yaitu menjaga jarak, mencuci 

tangan dan memakai masker sehingga sangat diharapkan partisipasi dan kesadaran 

dalam mencegah penyebaran Covid-19 (Kemenkes, 2020). 

Pengetahuan siswa terkait dengan  perilaku hidup sehat sangatlah penting 

ditanamkan sejak dini, karena pengetahuan siswa yang tinggi terhadap perilaku hidup 

sehat akan menjadi pendorong timbulnya usaha sadar pada siswa agar menjaga dan 

meningkatkan kesehatannya melalui perilaku hidup sehat, pengetahuan merupakan 

domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari 

pengetahuan akan lebih cenderung langgeng daripada perilaku yang tidak disadari 

oleh pengetahuan (Sumiyati, 2018). 

Sikap merupakan hal yang perlu diperhatikan siswa di sekolah sebagai bahan 

pembentukan karakter. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan, sikap dan 

pemikiran yang baik agar siswa dapat menjadikan kebiasaan dalam berperilaku 

seperti dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (Nurhidayah, 2021). 

New normal merupakan suatu tatanan baru dalam beradaptasi dengan 

COVID-19, dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

menerapkan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga dikatakan menjadi cara 

termudah untuk menghindari penyakit menular. WHO sangat menekankan mencuci 

tangan merupakan cara sederhana untuk mencegah terhindar dari penyebaran 

COVID-19. Pada studi penelitian mengemukakan bahwa mencuci tangan dengan 
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benar menggunakan sabun secara teratur dapat berdampak positif pada penyakit 

pernafasan (Saepudin, 2020).  

 Berdasarkan Kemdikbud (2021)  Prinsip penyelenggaraan pembelajaran tatap 

muka di institusi pendidikan, Sesuai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 

2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), institusi 

pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 

(Kemdikbud,2021). 

Berdasarkan  hasil observasi yang telah dilakukan pada SD Negeri 239 

Sarajoko Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu sekolah yang telah melakukan 

proses belajar dengan tatap muka secara keseluruhan, sehingga perlu diperhatikan 

penerapan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sarana dan prasarana penunjang 

untuk melakukan PHBS di sekolah seperti tempat cuci tangan dan tong sampah sudah 

tersedia di sekolah tersebut, dan sudah dilengkapi dengan kantin serta jamban akan 

tetapi tidak adanya penyediaan sarana air bersih sehingga fasilitas tersebut tidak dapat 

digunakan. kesadaran siswa untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di 

sekolah masih sangat kurang dilakukan banyak siswa yang tampaknya tidak 

memahami bahwa penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan 

suatu kebiasaan baik yang juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam turut 
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serta memutus mata rantai pencegahan penularan virus ini. Siswa di sekolah tampak 

kurang menyadari pentingnya mencuci tangan sebagai usaha menjaga kebersihan, 

tidak memiliki kesadaran menggunakan masker saat sedang sakit di area sekolah, 

tidak memperhatikan pola makan yang baik dan kebersihan serta kesehatan makanan, 

dan tidak terlalu bersemangat dalam setiap kegiatan olahraga rutin di sekolah. Untuk 

itu agar bisa melihat dan menilai sejauh mana penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat  diterapkan sebagai upaya mengurangi angka kejadian positif COVID-19 dan 

untuk memutus rantai penularan COVID-19 peneliti ingin melakukan pengkajian 

mengenai Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Sekolah Dasar Negeri 239 Sarajoko Bulukumba pada Era New Normal 

Pandemi COVID-19 . 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hubungan Pengetahuan 

dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Siswa Sekolah Dasar 

Negeri 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba pada Era New Normal Pandemi COVID-

19. 
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C. Hipotesis penelitian  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ho = Tidak ada hubungan antara  pengetahuan dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat pada anak sekolah dasar pada era new normal 

pandemi COVID-19  

Ha = Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat pada anak sekolah dasar pada era new normal pandemi 

COVID-19 

b. Ho = Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat pada anak sekolah dasar pada era new normal pandemi 

COVID-19 

Ha = Ada hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada anak sekolah dasar pada era new normal pandemi  

COVID-19 

D. Definisi Operasional  

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti: 

1. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah tingkat pemahaman, penilaian 

siswa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan mengenai 

kondisi fisik yang  sehat, meliputi mencuci tangan dengan air dan sabun, 

mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menjaga kebersihan 
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lingkungan  rutin berolahraga, mematuhi physical distancing, 

menggunakan masker, membuang sampah. 

Alat ukur : kuesioner 

Kriteria Objektif : 

a. Baik Jika mendapat skor ≥62,5 

b. Kurang Jika Mendapat Skor  <62,5 

2. Pengetahuan adalah tingkat pemahaman responden mengenai definisi dan 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada era  new normal pandemi 

COVID-19.  

Kriteria Objektif : 

a. Baik jika responden mendapat skor ≥50% 

b. Kurang apabila responden mendapatkan skor <50% 

3. Sikap responden adalah reaksi atau tanggapan balik responden, baik itu 

positif maupun negatif, terhadap pengetahuan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada era new normal.yang diketahui melalui jawaban responden 

berupa pernyataan, sangat setuju, setuju, ragu ragu, atau tidak setuju pada 

lembar kuesioner.  

Kriteria Objektif : 

a. Positif apabila responden mendapat skor ≥ 62,5% 

b. Negatif apabila responden mendapat skor <62,5% 

E. Tujuan Penelitian 



 
 

10 
 

 
 

1. Tujuan Umum  

Adapun tujuan dalam  penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

(PHBS) Sekolah Dasar Negeri 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba pada 

Era New Normal Pandemi COVID-19. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan 

sehat (PHBS) Sekolah Dasar Negeri 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba 

pada Era New Normal Pandemi COVID-19 

b. Untuk mengetahui hubungan sikap Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

(PHBS) Sekolah Dasar Negeri 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba pada 

Era  New Normal Pandemi COVID-19. 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

Memberikan pendidikan kepada siswa agar dapat memperhatikan 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. 

2. Manfaat ilmiah 

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran 

ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat pada masa new normal pandemi COVID-19.  

3.  Bagi Institusi Pendidikan    
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan  

data awal untuk melakukan penelitian dan sebagai referensi untuk 

melakukan promosi kesehatan bagi masyarakat mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat di Sekolah pada Era new normal pandemi ini.
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G. Kajian Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Peneliti Metode penelitian Variabel Penelitian  Hasil 

1.  Arman wokas  Gambaran tentang Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat di 

Sekolah Dasar Negeri 

Gumpang 01 Kartasura 

sukoharjo 

Penelitian ini 

berbentuk non 

eksperimental yang 

merupakan jenis 

penelitian deskriptif 

analitik. menggunakan 

teknik probability 

sampling dengan jenis 

proportional stratified 

random sampling 

Dependen : 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat 

Independen : 

Perilaku mencuci 

tangan pakai, 

menggunakan jamban, 

membuang 

sampah,sembarangan 

Penelitian ini menunjukkan 

PHBS siswa sebagian besar 

dengan kategori baik meliputi 

perilaku mencuci tangan 

(57,9%), menggunakan jamban 

(68,4%) dan membuang 

sampah pada tempatnya 

(71,1%) sedangkan perilaku 

siswa mengkonsumsi jajanan 

dengan kategori buruk(60,5%) 

2.  Sanfia Tesabela 

Messakh, Sisilia Siwi 

Purnawati, Bagus 

Panuntun 

Gambaran Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat Siswa 

Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Bancak 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif 

untuk memperoleh 

gambaran sistematis, 

faktual, dan akurat 

mengenai fenomena 

atau hubungan antar 

fenomena yang 

Variabel Dependen: 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat 

Variabel independen : 

 Cuci tangan pakai 

sabun, jajanan sehat, 

memberantas jentik 

nyamuk, membuang 

sampah, olahraga 

Hasil penelitian 

menunjukkan perilaku mencuci 

tangan dalam kategori cukup 

(66,58%), jajanan sehat dalam 

kategori 

kurang (35,35%), jamban yang 

sehat dan bersih dalam kategori 

cukup (63,73%), olahraga 

dengan teratur 

dalam kategori cukup 

(58,03%), memberantas jentik 

nyamuk dalam kategori kurang 
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diselidiki dengan teratur. (49,22%), tidak merokok 

masuk dalam kategori kurang 

(39,89%) dan membuang 

sampah dalam kategori kurang 

(47,92%) 

3.  Anggun Isnaini, 

Meilya Farika, Nuning 

Irnawulan (2020) 

Hubungan Pengetahuan, 

Dukungan Orang Tua dan 

Guru dengan Perilaku Cuci 

Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) pada Siswa Kelas 

VIII di SMPN 15 

Banjarbaru 

Metode yang 

digunakan adalah 

observasional analitik 

dengan Cross 

Sectional.  

 

Variabel Dependen : 

Perilaku Cuci Tangan 

dengan  Sabun 

Variabel Independen : 

Pengetahuan,Dukunga

n Orang Tua dan Guru 

Hubungan dukungan orang tua 

dengan perilaku cuci tangan 

pakai sabun pada siswa  kelas 

VIII di SMPN 15 Banjarbaru 

Tahun 2020 berdasarkan hasil 

uji statistik chi square diperoleh 

nilai p-value=0,754 α < 0,05 

dengan demikian tidak ada 

hubungan yang  bermakna 

antara dukungan orang tua 

dengan perilaku cuci tangan 

pakai sabun 

4.  Anggie Maulidia, Umi 

Hanifah (2020 

Peran Edukasi Orang Tua 

Terhadap PHBS AUD 

Selama Masa Pandemi 

COVID-19 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif.  

 

Variabel Dependen : 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat Variabel 

Independen : 

Peran edukasi orang 

tua 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari enam indikator 

hanya dua indikator yang sudah 

anak  

dibiasakan anak yaitu sarapan 

dahulu sebelum beraktivitas 

dan makan dengan gizi 

seimbang seperti makan dengan 

lauk pauk, sayur, buah-buahan 

dan juga susu. di Desa Woro 

Kecamatan Kepohbaru 

sehingga kurang dalam 
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menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat selama masa 

pandemi Covid-19. Ditambah 

lagi orang tua masih ada yang 

belum mengajarkan 

pembiasaan kepada anak. 

5.  Isnaini Fitra Utami 

(2015) 

Hubungan Pola Asuh 

Keluarga dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Sekolah pada Siswa 

Kelas IV dan V Di SDN 

Sambikerep Bangunjiwo 

Kasihan Bantul Yogyakarta. 

Pada penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan waktu 

Cross  

 

Variabel Dependen : 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat Variabel 

Independen : 

Pola asuh keluarga  

Hasil penelitian diketahui 

bahwa hasil uji statistik dengan 

menggunakan 

Kendall Tau didapatkan bahwa 

nilai significancy p sebesar 

0,043 . Karena nilai p < 0,05 

maka H0 ditolak dan Ha 

diterima dengan nilai koefisien 

korelasi -0,215, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna 

antara pola asuh dengan 

Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) pada siswa di SDN 

Sambikerep Bangunjiwo 

Kasihan  

6.   Puput Dwi Cahya 

Ambar Wati1, Ilham 

Akhsanu Ridlo 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat pada Masyarakat di 

Kelurahan Rangkah Kota 

Surabaya 

 Penelitian ini 

termasuk penelitian 

kuantitatif yang 

menggunakan desain 

potong lintang.  

dengan menggunakan 

Variabel dependen : 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat rumah 

tangga 

Hasil penelitian pada variabel 

pengetahuan didapatkan nilai p 

0,014<α (0,05), artinya terdapat 

hubungan antara tingkat 

pengetahuan terhadap PHBS. 

Sedangkan untuk variabel sikap 
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metode cluster 

random sampling. 

Variabel independen : 

Pengetahuan, sikap 

nilai p (0,082)>α (0,05) artinya 

tidak terdapat hubungan antara 

sikap terhadap PHBS 

7.   Febby Anugrah 

Utami, Faridah Sani 

Gambaran Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) di 

Era Pandemic Coronavirus 

Disease (COVID-19) di 

Indonesia 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode tinjauan 

kepustakaan (literatur 

review). Pada 

penelitian tinjauan 

kepustakaan ini 

ditelusuri 8 jurnal 

nasional baik yang 

berbahasa Indonesia 

maupun yang 

diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris 

dengan kriteria 

metode penelitian 

bersifat kuantitatif. 

Variabel Dependen : 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat dalam 

mencuci tangan  

Variabel Independen : 

Persepsi 

 

Berdasarkan hasil systematic 

review dapat disimpulkan 

persentase Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) pada 

masa pandemi Covid-19 di 

masyarakat yaitu sebanyak 52–

77,5%. Persentase Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) pada masa pandemi 

Covid-19 pada mahasiswa yaitu 

sebanyak 49,2–53,1%. 

Persentase Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat pada usia 

anak yaitu sebanyak 50-86,49% 

8.  Imas Siti Masitoh Gambaran Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat di RW 10 

Kelurahan Pasirlayung 

Kecamatan Cibeunying 

Kidul 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan deskriptif 

Variabel Dependen: 

Perilaku hidup bersih 

dan sehat 

Variabel independen : 

 Cuci tangan pakai 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Rumah Tangga yang 

memiliki perilaku PHBS 

dengan baik adalah sebanyak 

1,78%, dan yang kurang baik 

sebanyak 98,22%. Pelaksanaan 

PHBS yang sudah relatif 

terlaksana dengan baik yaitu 



16 
 

 
 

Tabel 1.1 

 

sabun, merokok mencuci tangan dengan 

menggunakan sabun dan air 

mengalir sebanyak 85,90%, 

sedangkan indikator yang 

masih lemah pelaksanaannya 

yaitu tidak merokok didalam 

rumah sebanyak 27,60%. 



17 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, sudah banyak peneliti yang membahas tentang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) anak usia sekolah dasar, tetapi belum ada 

yang melakukan penelitian tentang penerapan hidup bersih dan sehat pada anak 

sekolah dasar di masa new normal pandemi COVID-19 lebih banyak dianalisis saat 

sebelum terjadi new normal pandemi COVID-19. Sementara itu, penelitian yang 

terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada setelah new normal pandemi 

belum banyak dilakukan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan penelitian untuk 

memahami bagaimana sebenarnya perilaku anak sekolah dasar pada era new normal 

pandemicCOVID-19.



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang COVID-19 

1. Pengertian COVID-19 

World Health Organization (WHO) pada Maret 2020 mengumumkan 

suatu wabah baru yang telah menyerang berbagai negara di dunia, yaitu C0VID-

19. Badan Organisasi Kesehatan Dunia itu pula mengeluarkan sejumlah 

kebijakan seperti protokol penanggulangannya bagi negara-negara anggota. 

novel SARS-CoV-2 merupakan salah satu dari sekian macam penyakit infeksi 

saluran pernafasan, yang dengan cepat berkembang menjadi suatu pandemi 

global dalam kurung waktu dua bulan (Bainus & Budi Rahcman, 2020). Virus 

Corona adalah keluarga besar virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Virus Corona 

COVID-19 yang paling baru ditemukan (Yasmin, 2020). 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit 

pada manusia serta hewan. Pada manusia umumnya mengakibatkan  penyakit 

infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa sampai penyakit yang serius seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut 

Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang 

ditemukan pada manusia sejak peristiwa luar biasa muncul di Wuhan China, 

pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome 



 
17 

 

 
 

Coronavirus 2 (SARS-COV 2), serta mengakibatkan penyakit Coronavirus 

Disease-2019 (COVID-19) (Cahyati, 2020). 

2. Tanda dan Gejala Penderita COVID-19 

Dalam Penelitian Adityo,dkk (2020) gejala (asimtomatik), gejala ringan 

pada penderita COVID-19 yaitu gangguan saluran napas atas tanpa 

komplikasi biasanya terdapat fatigue, demam, nyeri tenggorokan,anoreksia 

dan sakit kepala serta beberapa keluhan lain seperti diare dan muntah., 

pneumonia, pneumonia berat misalnya distress pernapasan berat, sepsis, 

hingga syok sepsis dan membutuhkan ventilasi. Gejala semakin berat apabila 

penderita merupakan kategori lansia serta mempunyai penyakit penyerta 

lainnya. Contohnya penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung 

(Kemenkes, 2020). 

Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit 

yang dapat menimbulkan gejala parah, seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Indikasi dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan 

pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak. Masa inkubasi rata-rata 5-6 

hari dengan masa inkubasi maksimal 14 hari (Dewi, 2020).  

Dalam situasi seperti saat sekarang, virus tidak boleh diabaikan. Setelah 

terlihat tanda-tandanya, masyarakat awam mengatakan bahwa penyakit 

tersebut hanyalah flu. Namun bagi para analis medis, virus ini berbahaya dan 
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mematikan. Pada tahun 2020, kemajuan penularan virus akan semakin penting 

karena penyebaran virus telah menyebar ke seluruh dunia dan dampaknya 

telah dirasakan di beberapa negara, termasuk Indonesia (Yunus, 2020). 

3. Cara Penularan COVID-19 

Seseorang  dapat terinfeksi pada penderita COVID-19. Penyakit ini bisa 

menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut saat batuk 

atau bersin. Droplet tersebut lalu jatuh pada objek di sekitarnya. Kemudian 

jika orang lain menyentuh objek yang terkontaminasi dengan droplet tersebut, 

orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu 

dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 

ketika tanpa sengaja (menghirup droplet dari penderita. Ini  sebab  kita 

penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang 

sakit (Kemenkes,2022). 

COVID-19 juga dapat ditularkan dari orang yang terinfeksi ke orang lain 

di daerah tersebut melalui batuk atau bersin. Pada penderita COVID-19,  virus 

juga dapat ditularkan melalui zat yang terkontaminasi dengan percikan batuk 

atau bersin. Beberapa orang yang menyentuh benda yang terinfeksi ini 

kemudian  menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka dapat terinfeksi. Virus 

penyebab COVID-19 dapat bertahan sekitar satu jam di udara, sementara 

bertahan di permukaan selama beberapa jam. Virus ini dapat bertahan hingga 
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72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, 24 jam pada karton dan 

hingga 4 jam pada tembaga (Sari, 2020). 

4. Pencegahan COVID-19 

Beberapa langkah pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan oleh 

WHO pada tahun 2021 antara lain: 

a. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggosok 

tangan dengan alkohol. Deterjen sabun dan alkohol antiseptik dapat 

membunuh virus di tangan  

b. Jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain. Hal ini untuk mencegah  

penularan virus penyebab COVID-19 dari percikan bersin maupun batuk 

c. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum memastikan tangan 

bersih, cuci dengan sabun dan air mengalir sebagai antiseptik. Tangan 

yang kotor dapat membawa virus ke mata, hidung, dan mulut, yang 

merupakan penularan virus ke tubuh dan menyebabkan COVID-19. 

d. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar 

tempat tinggal. 
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5. Integrasi keislaman Tentang COVID-19 

Adapun hadits Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam 

membimbing umat untuk menghadapi wabah penyakit antara lain sebagai 

berikut :   

ْجِز   ُ َعلَْيِه َوَسلهَم الطهاعُوُن آيَةُ الِرِّ ِ َصلهى َّللاه ُ َعزه َوَجله بِِه نَاًسا ِمْن ِعبَاِدِه  قَاَل َرسُوُل َّللاه اْبتَلَى َّللاه

وا ِمْنه   فَإِذَا َسِمْعتُْم بِِه فَََل تَدُْخلُوا َعلَْيِه َوإِذَا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها فَََل تَِفرُّ

Artinya   : 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah 

penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka 

apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 

janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di 

negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR 

Bukhari dan Muslim). 

Hadist Rasulullah ini sangat sesuai dengan kondisi dunia sekarang 

yang menekankan pentingnya menjaga jarak demi mencegah infeksi virus 

Covid-19. Penyebaran virus ini semakin meluas karena adanya pergerakan 

dari manusia sebagai agen penularan dari penyakit ini dimana manusia 

berperilaku dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berisiko terpapar 

penyakit untuk itu perilaku manusia sangat penting diperhatikan agar tidak 

lalai dalam menjaga kesehatan dengan perilaku diri sendiri (Tim Kerja 

Kementerian Dalam Negeri, 2013). Sebagaimana Allah swt berfirman, dalam 

QS. Asy- Syura/42 : 30 sebagai berikut : 
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ِصيبَٖة فَبَِما َكَسبَۡت أَۡيِديكُۡم َويَۡعفُواْ َعن َكثِيٖر  ن مُّ بَكُم مِِّ    ٣٠َوَمآ أََصَٰ

Terjemahnya : 

 “Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan 

tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan 

kesalahanmu)”(Departemen Agama RI, 2009). 

Menurut  Quraish  Shihab,  Thahir  Ibn Asyur; mereka disadarkan bahwa 

petaka yang dialaminya itu adalah sebab kedurhakaan mereka yang 

mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta’ala. Hal tersebut sebagai proses untuk 

introspeksi diri dalam melakukan segala sesuatu yang direstui oleh Allah 

Subhanahu wa ta’ala (Shihab, 2009). 

Al-Biqa’i menyatakan pendapat bahwa ayat-ayat tersebut menguraikan 

nikmat dan kekuasaan-Nya. Ayat-ayat tersebut seperti menyatakan; Allah sang 

Pencipta, pemberi rizki, dan Allah pula yang mengendalikan urusan manusia 

setelah menyebarluaskannya di belahan bumi ini. Maka tidak ada nikmat kecuali 

yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta’ala serta tidak pula petaka kecuali 

atas izin-Nya.  

Dengan demikian itulah, Allah merupakan yang mengurus manusia. 

Nikmat apa pun yang yang diberikan serta dirasakan, itu merupakan nikmat dari-

Nya Sebab kemurahan-Nya.Kemudian musibah yang menimpa manusia, 

kapanpun serta di mana pun itu terjadi, maka itu adalah akibat dari perbuatan 

manusia sendiri. Seperti dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, baik itu akibat 
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dari kecerobohan atau ketidak hati-hatian kamu. Musibah yang dialami manusia 

itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu karena Allah tetap 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari 

kesalahan-kesalahan kamu sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak 

mengakibatkan musibah atas diri kamu. Seandainya pemaafan itu tidak 

dilakukan-Nya, pastilah kamu semua binasa bahkan tidak akan ada satu binatang 

melata pun di pentas bumi ini. Jangan duga bahwa pemaafan yang dianugerahkan 

Allah itu disebabkan Dia lemah. Tidak! Dia Maha Kuat. 

Ayat tersebut, jika dilihat dari segi konteksnya akan tertuju kepada kaum 

musyrikin di Mekkah. Namun dari segi kandungannya, akan tertuju kepada 

seluruh manusia, baik itu secara perorangan maupun kelompok. 

B. Tinjauan Perilaku  

1. Domain Perilaku 

Menurut Benjamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2014) telah 

membagi tiga wilayah , area, domain atau ranah perilaku, yaitu: 

a. Pengetahuan 

1) Definisi 

Pengetahuan adalah proses penginderaan manusia, atau proses 

mengetahui individu dengan objek melalui indera penglihatan, 

pendengaran dan sebagainya. Pengetahuan seseorang tentang objek 
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memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara garis besar ilmu dibagi 

menjadi enam tingkatan, yaitu: 

a) Tahu ( Know ) 

Tahu adalah mengingat kembali (calling) pada ingatan yang sudah 

ada sebelumnya setelah proses mengamati sesuatu. Untuk 

mengetahui atau mengukur bahwa orang mengetahui sesuatu dapat 

menggunakan pertanyaan. 

b) Pemahaman ( Comprehension ) 

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar mengetahui tentang 

objek tersebut, bukan hanya sekedar mampu menyebutkannya saja, 

tetapi orang tersebut harus mampu memaknai secara benar tentang 

objek yang diketahui tersebut.  

c) Aplikasi ( Application) 

Penerapan tersebut dimaksudkan jika orang yang memahami suatu 

objek yang bersangkutan dapat menggunakan atau menerapkan 

prinsip yang diketahui tersebut pada situasi lain. 

d) Analisis ( Analisis ) 

Analisis adalah proses kemampuan individu untuk menjelaskan, 

memisahkan, dan kemudian mencari hubungan antara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang 

diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah mencapai 
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tingkat analisis adalah jika orang tersebut telah mampu membedakan 

atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) 

pengetahuan tentang objek tersebut.  

e) Sintesis ( Synthesis ) 

Sintesis adalah hasil dari proses kemampuan individu untuk 

merangkum atau menempatkan dalam hubungan logis komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis 

adalah kemampuan untuk menyusun formulasi yang sudah ada. 

f) Evaluasi ( Evaluation ) 

Evaluasi erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk 

membenarkan atau mengevaluasi suatu objek tertentu. Penilaian ini 

secara otomatis didasarkan pada kriteria atau norma yang ditentukan 

sendiri yang berlaku di masyarakat.  

2) Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

a) Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung 

seumur hidup individu. Pendidikan mempengaruhi proses belajar. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah 

menerima dan menyaring informasi. Seseorang yang berpendidikan 

tinggi, akan memudahkannya untuk mendapatkan informasi baik dari 
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orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi 

yang masuk, semakin banyak pengetahuan yang Anda dapatkan 

tentang kesehatan. 

b) Media / Informasi 

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal 

tentunya memiliki efek jangka pendek. Sehingga akan memberikan 

perubahan untuk menambah pengetahuan. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, 

surat kabar, dan lain-lain memiliki pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan keyakinan masyarakat. 

c) Sosial Budaya dan Ekonomi 

Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan orang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan itu baik atau buruk. Dengan demikian 

pengetahuan seseorang akan bertambah meskipun dia tidak 

melakukannya. Status ekonomi juga dapat menentukan ketersediaan 

fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, sehingga status 

sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang . 

d) Lingkungan 

Adalah sesuatu yang tersedia di sekitar individu, secara fisik, 

biologis, atau sosial. Lingkungan akan mempengaruhi proses 

masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada di lingkungan 
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tersebut. Hal ini terjadi karena ada reaksi timbal balik atau tidak yang 

akan ditanggapi sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e) Pengalaman 

Ini adalah sumber pengetahuan dengan cara memperoleh kebenaran 

pengetahuan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengulangi 

pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi di masa lalu. Pengalaman ini dapat dikembangkan dengan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional dan 

pengalaman belajar saat bekerja akan dapat mengembangkan 

kemampuan pengambilan keputusan yang merupakan manifestasi 

dari integrasi penalaran ilmiah dan etis yang berangkat dari masalah 

nyata di lapangan pekerjaan. 

f) usia 

Usia dapat mempengaruhi persepsi dan pola pikir seseorang. 

Semakin tua seseorang , semakin berkembang persepsi dan pola 

pikirnya. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh individu 

semakin berkembang. Semakin tua seseorang maka akan semakin 

aktif individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bermasyarakat serta akan banyak melakukan persiapan untuk 

keberhasilan upaya penyesuaian diri dengan usia lanjut. Selain itu, 

semakin banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. 
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Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal 

dilaporkan hampir tidak mengalami penurunan pada usia ini (Ilmi, 

2016) 

2. Sikap  

Merupakan penilaian (seperti pendapat) individu terhadap rangsangan 

atau objek (dalam hal ini adalah masalah kesehatan, termasuk penyakit). 

Setelah individu mengetahui respon atau objek, proses selanjutnya adalah 

menilai atau bertindak terhadap stimulus atau objek kesehatan tersebut 

(Notoatmodjo, 2018). 

1) Komponen Kunci dari Sikap 

 Notoatmodjo (2018), menjelaskan bahwa sikap terdiri dari 3 

komponen, yaitu: 

a) Keyakinan, gagasan, dan konsep terhadap objek, artinya bagaimana 

keyakinan, pendapat, atau pemikiran seseorang tentang objek. 

b) Kehidupan emosional atau evaluasi individu terhadap suatu objek. 

Intinya adalah proses penilaian (yang terkandung dalam faktor 

emosional) orang tersebut terhadap objeknya. 

c) Kecenderungan untuk bertindak. Maksudnya adalah sikap yang 

merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku 

terbuka. Sikap juga merupakan kotak untuk tindakan. 
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2) Tingkat Sikap Berdasarkan Intensitas 

 Seperti halnya pengetahuan, sikap juga memiliki tingkatan 

berdasarkan intensitasnya, sebagai berikut: 

a) Menerima  

Menerima artinya orang atau subjek bersedia menerima stimulus 

(objek) yang diberikan.  

b) Merespon  

Merespon disini berarti memberikan jawaban atau tanggapan 

terhadap pertanyaan atau objek yang ada.  

c) Menghargai  

Menghargai berarti subjek atau orang memberi nilai positif pada 

objek atau stimulus, dalam arti mendiskusikannya dengan orang lain 

dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau mendorong orang lain 

untuk merespon. 

d) Bertanggung Jawab  

Dari komponen sikap lainnya, komponen tertinggi adalah 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diyakininya. Seseorang 

yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, 

harus berani mengambil risiko jika terjadi pada orang lain yang 

mencemooh atau ada risiko lain.  
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3) Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Sikap: 

a. Faktor Internal 

Faktor ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Seperti 

menerima, mengolah dan kemudian memilih segala sesuatu yang 

ingin datang dari luar, dan mampu memilih mana yang dapat 

diterima dan mana yang tidak. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor ini berasal dari luar individu, berupa rangsangan langsung 

maupun tidak langsung untuk membentuk dan mengubah sikap. 

3. Aksi atau Praktek (Praktek) 

Tindakan dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan berdasarkan 

kualitasnya, yaitu: 

1) Praktik Terpandu (Respon Terpandu) 

Jika subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih 

bergantung pada tuntunan atau menggunakan tuntunan.  

2) Mekanisme Praktik (Mekanisme) 

Jika individu melakukan atau mempraktekkan sesuatu secara otomatis, itu 

disebut praktik atau tindakan mekanis. 

3) Adopsi 

Ini adalah tindakan atau praktik yang telah berkembang. Artinya, segala 

sesuatu yang dilakukan bukan sekadar rutinitas atau mekanisme, tetapi 
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telah dimodifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas 

(Notoatmodjo, 2018) . 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan, menurut Lawrence 

Green (2005) dalam Nur ilmi (2016), bahwa untuk mencoba menganalisis 

praktik manusia dari tingkat kesehatan masyarakat, tiga faktor yang dapat 

dipengaruhi, yaitu: 

1) Faktor Predisposisi 

Merupakan praktik baru, yang dimulai pada ranah kognitif dalam arti 

subjek sebelumnya telah mengetahui stimulus berupa materi sehingga 

menghasilkan pengetahuan baru pada subjek dan kemudian menghasilkan 

respon batin seperti sikap subjek terhadap pengetahuan. dari bahan-bahan. 

a) Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2018), pengetahuan adalah hasil 

“mengetahui” dan ini terjadi setelah individu telah merasakan 

sesuatu. Selain penginderaan juga dengan bau, rasa, dan sentuhan. 

b) Sikap 

Sikap adalah kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

merupakan implementasi dari motif-motif tertentu dengan kata lain 

fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau 

kegiatan, tetapi merupakan kecenderungan praktik (aksi) atau (reaksi 

tertutup). 
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c) Tindakan 

Tahapan tindakan adalah persepsi, respon terbimbing, mekanisme 

dan adaptasi. Dalam proses persepsi , individu akan mengenali dan 

memilih berbagai objek yang berhubungan dengan tindakan yang 

dilakukan. Proses ini merupakan latihan tingkat pertama sedangkan 

respon terbimbing ( Guida Response ) dapat melakukan tindakan 

dalam urutan yang benar sesuai dengan contoh yang merupakan 

indikator dari latihan tingkat kedua. Adapun mekanisme berarti jika 

seseorang telah melakukan suatu tindakan dengan benar dan tanpa 

paksaan (dengan penuh kesadaran ) maka telah mencapai praktik 

tingkat ketiga, sedangkan adaptasi adalah praktik (tindakan) yang 

berkembang dengan makna baru bahwa sesuatu telah telah 

dimodifikasi. tanpa mengurangi keabsahan tindakan tersebut. 

Pembentukan perilaku individu dimulai dari pengetahuan, 

dalam arti individu mengetahui terlebih dahulu respon berupa materi, 

sehingga menimbulkan pengetahuan baru. Selanjutnya menimbulkan 

respon batin berupa sikap, dan pada akhirnya akan menimbulkan 

respon lebih lanjut berupa tindakan (Mallapiang et al., 2017) . 

2) Faktor Pendukung  

Hubungan antara konsep pengetahuan dan tindakan erat kaitannya 

dengan materi kegiatan yang biasanya memiliki anggapan bahwa ada 
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pengetahuan tentang manfaat sesuatu yang dapat menyebabkan individu 

memiliki sikap positif terhadap sesuatu. Selanjutnya sikap positif ini akan 

mempengaruhi individu untuk mengikuti suatu kegiatan. Niat untuk 

mengikuti kegiatan ini akan menjadi suatu tindakan jika mendapat 

dukungan sosial dan tersedianya fasilitas, kegiatan ini disebut praktek. 

Teori WHO menjelaskan mengapa individu melakukan tindakan 

karena tiga alasan, antara lain; sumber daya (Resources) meliputi fasilitas, 

pelayanan kesehatan dan pendapatan keluarga. 

3) faktor pendorong 

Misalnya dalam mendukung antar rekan kerja atau tenaga kesehatan 

saling mendorong untuk bahu-membahu sehingga tercipta kerjasama 

yang baik dan mendorong terjadinya proses  belajar melalui penjelasan 

dan penemuan untuk terjadinya suatu praktik. 

C. Tinjauan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

1. Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya untuk memberikan 

pengalaman pendidikan atau menciptakan kondisi yang baik bagi individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, 

memberikan informasi. dan memberikan pendidikan untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan etika melalui pendekatan kepemimpinan (Advokasi), 

bina suasana (sosial support), dan memberdayakan masyarakat 
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(empowerment) sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat 

mengidentifikasi serta mengenali dan mengetahui masalah sendiri, dalam 

tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam 

rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan (Sani, 2011). 

2. Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Adapun  tujuan dari perilaku hidup bersih dan Sehat adalah “untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemauan, kemampuan dan kesadaran masyarakat 

agar hidup bersih dan sehat serta masyarakat berperan serta berpartisipasi 

aktif dalam mencapai dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam 

kehidupan sehari-hari” (Abdul, 2018). 

3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Menurut Kementrian Sosial (2020) manfaat perilaku hidup bersih dan 

sehat secara umum adalah “untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar 

mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi 

penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan dapat mencegah serta 

mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang 

mungkin muncul”. Selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan 

perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan masyarakat mampu menciptakan 

lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

(Kemensos RI, 2020). 
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4. Tinjauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga, sasaran 

primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan rumah 

tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup persalinan 

ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang 

balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air 

bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, 

menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop 

BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di 

tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap 

hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah 

dan lain-lain. 

b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Pendidikan 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam institusi pendidikan 

(kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan dan lain-lain), sasaran 

primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan institusi 

pendidikan berperilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup antara lain 

mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan 

minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat 

sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkoba, Alkohol, 
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Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah 

sembarangan tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. 

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam tempat kerja(kantor, pabrik 

dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat 

menciptakan tempat kerja berperilaku hidup bersih dan sehat, yang 

mencakup mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan dan 

minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat 

sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi NAPZA, tidak meludah 

sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. 

d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum 

Perilaku hidup bersih dan sehat pada tempat umum (tempat ibadah, 

pasar, pertokoan, terminal, dermaga dan lain-lain), sasaran primer harus 

mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan tempat umum 

berperilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup mencuci tangan 

dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat 

sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi NAPZA, tidak meludah di 

sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. 

e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam fasilitas pelayanan 

kesehatan (klinik, Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain), sasaran primer 
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harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Fasilitas 

pelayanan kesehatan berperilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup 

mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang 

sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi NAPZA, 

tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-

lain (kemenkes, 2016). 

5. Sasaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat     

Perilaku hidup bersih dan sehat di masing-masing tatanan dijumpai 

masyarakat (yaitu masyarakat tatanan yang bersangkutan), maka di masing-

masing tatanan juga terdapat berbagai peran. Dengan demikian di masing-

masing tatanan dapat dijumpai tiga kelompok besar sasaran pembinaan 

perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder dan 

sasaran tersier. Sasaran primer berupa sasaran langsung, yaitu individu 

anggota masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat dan masyarakat 

secara keseluruhan, yang diharapkan untuk mempraktikkan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

Berdasarkan PMK Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011, sasaran 

perilaku hidup bersih dan sehat meliputi sebagai berikut : 

a. Sasaran primer berupa sasaran langsung, yaitu individu anggota 

masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat dan masyarakat 
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secara keseluruhan, yang diharapkan untuk mempraktikkan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

b. Sasaran sekunder adalah mereka yang memiliki pengaruh terhadap 

sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktikkan 

perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk di sini adalah para pemuka 

masyarakat atau tokoh masyarakat, yang umumnya menjadi panutan 

sasaran primer. Terdapat berbagai jenis tokoh masyarakat, seperti 

misalnya tokoh atau pemuka adat, tokoh atau pemuka agama, tokoh 

politik, tokoh pertanian, tokoh pendidikan, tokoh bisnis, tokoh pemuda, 

tokoh remaja, tokoh wanita, tokoh kesehatan dan lain-lain. Pemuka atau 

tokoh adalah seseorang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang 

lain dalam suatu kelompok atau dalam masyarakat. Ia akan menjadi 

panutan bagi kelompoknya atau bagi masyarakat karena ia merupakan 

figur yang menonjol. Di samping itu, ia dapat mengubah sistem nilai dan 

norma masyarakat secara bertahap, dengan terlebih dulu mengubah 

sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kelompoknya. 

c. Sedangkan sasaran tersier adalah mereka yang berada dalam posisi 

pengambilan keputusan formal, sehingga dapat memberikan dukungan, 

baik berupa kebijakan/pengaturan dan atau sumber daya dalam proses 

pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap sasaran primer. 

Mereka sering juga disebut sebagai tokoh masyarakat formal, yakni 
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orang yang memiliki posisi menentukan dalam struktur formal di 

masyarakatnya (disebut juga penentu kebijakan). Dengan posisinya itu, 

mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah sistem nilai dan 

norma masyarakat melalui pemberlakuan kebijakan/ pengaturan, di 

samping menyediakan sarana yang diperlukan (Kemenkes, 2011). 

6. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 Lawrence Green menjelaskan bahwa perilaku itu dilatarbelakangi atau 

dipengaruhi oleh tiga faktor pokok. faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku hidup sehat dibagi menjadi 3 bagian yaitu faktor predisposisi (umur, 

tingkat pengetahuan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat), faktor 

pemungkin (fasilitas dan sarana) dan faktor penguat (dukungan tokoh 

masyarakat, perilaku petugas kesehatan, dan tersampaikan atau tidaknya 

promosi kesehatan  terhadap masyarakat tersebut). 

Sedangkan Notoatmodjo menjelaskan bahwa pada dasarnya, tingkat 

pengetahuan dan sikap masyarakat ternyata sangat berpengaruh dengan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas, 2015). 

7.  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah 

1. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah 

Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan sekumpulan 

perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, 
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sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan 

kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. 

Perilaku hidup bersih dan sehat juga dapat menjadi salah satu upaya 

preventif (pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan) 

dan promotif (peningkatan derajat kesehatan) pada seseorang, sehingga 

dapat dikatakan sebagai pilar Indonesia Sehat sehingga perilaku tersebut 

diharapkan dapat diterapkan pada semua golongan masyarakat termasuk 

anak usia sekolah (Julianti, 2018). 

2. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah 

Adapun indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah 

berdasarkan Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat (2016) adalah : 

a. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan  

b. Mengkonsumsi jajanan sehat 

c. Menggunakan jamban bersih dan sehat 

d. Memberantas jentik nyamuk 

e. Tidak  merokok dilingkungan sekolah 

f. Membuang sampah pada tempatnya 

g. Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat (Kemenkes,2016). 

3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah  
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Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah antara lain: 

a. Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga siswa, guru dan 

masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan 

dan ancaman penyakit. 

b. Meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak 

pada prestasi belajar siswa 

c. Citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat 

sehingga mampu menarik minat orang tua. 

d. Meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan 

e. Menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain (Kemenkes, 

2016). 

8. Integrasi Ayat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Upaya melakukan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat ini sejalan 

dengan QS. Al-Baqarah/2 : 168 yang berbunyi sebagai berikut: 

ِنِۚ إِنههُۥ لَكُمۡ  ِت ٱلشهۡيَطَٰ ا َوََل تَتهبِعُواْ ُخطَُوَٰ َلا َطيِِّبا ا فِي ٱۡۡلَۡرِض َحلََٰ ٓأَيَُّهاٱلنهاُس كُلُواْ ِممه بِيٌن  يََٰ    ١٦٨ َعدُوِّّٞ مُّ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi,dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh setan itu Musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama RI, 

2009). 

Berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Agama RI Wahai manusia! 

makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya 

maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang 
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baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah 

yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu 

manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu 

berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah 

mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai 

manusia. Sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh 

kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat 

buruk terhadap kehidupan meskipun tanpa sanksi hukum duniawi, seperti 

menyakiti sesama, menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara 

mengadu domba dan menyebar kebohongan, berhati dengki, angkuh dan 

sombong, dan setan juga menyuruh manusia berbuat keji, yaitu perbuatan 

yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang 

telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan pembunuhan, dan setan 

juga membisikkan agar kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui 

tentang Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak, 

padahal Allah maha suci dari hal tersebut. 

Begitu juga hadits yang membahas kebersihan, diantaranya 

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari Rasulullah SAW beliau 

bersabda: 
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هللاَ   ِانه  َوَسلهَم  َعلَْيِه  هللاُ  َصلهى   ِِّ النهبِي َعِن  اَبِْيِه  َعْن  َوقهاٍص  اَبِى  َسْعِدْبِن  َطيٌِِّب  َعْن 

مْ يُِحبُّ الطهيَِِّب نَِظْيٌف يُِحبُّ النهَظافَةَ َكِرْيٌم يُِحبُّ اْلَكَرَم َجَوادٌيُِحبُّ اْلَجَواد فَنَِظِّفُْوااَْفنَْيتَكُ   

 “Sesungguhnya Allah baik menyukai kebaikan, Dia Maha bersih, menyukai 

kebersihan, Maha Mulia menyukai kemuliaan, Maha Dermawan menyukai 

kedermawanan, karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan 

meniru-niru orang Yahudi”. (HR. Tirmidzi) 

Tafsir Maudhu’i oleh Quraish Shihab tentang berbagai Persoalan 

Umat telah menjelaskan bahwa manusia harus bisa memilih makanan yang 

baik. Makanan yang halal merupakan makanan yang wajib dipenuhi, makanan 

yang halal dapat memengaruhi bukan hanya jasmani yang memakan tapi juga 

rohaninya. Ini menunjukan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan 

yang memenuhi dua sifat tersebut yaitu memenuhi halal dan baik. Dengan 

demikian, jika manusia senantiasa mengkonsumsi makan-makanan yang baik 

maka kesehatan dan daya tahan tubuhnya pun akan baik sehingga tidak akan 

mudah terkena atau tertular penyakit. 

D. Tinjauan tentang New Normal Pandemi COVID-19 

1. Gambaran Umum  Era New Normal Pandemi COVID-19 

   

Indonesia saat ini telah menerapkan masa tanggap darurat penanganan 

COVID-19  sejak awal Maret 2020, diikuti dengan perubahan kebijakan 

daerah menjadi PSBB mulai 10 April 2020 di Jakarta, disusul wilayah lain 

dalam provinsi atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan 

kasus secara signifikan. Meski kebijakan PSBB tidak dilaksanakan secara 
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serentak di semua daerah, namun aspek sosial ekonomi masyarakat masih 

terasa di seluruh Indonesia. Praktis setelah tiga bulan melewati masa tanggap 

darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan 

kehidupan normal baru dan melonggarkan PSBB. Pada 28 Mei 2020, 

Pemerintah Pusat melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 

dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim 

Ahli Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan protokol 

masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 menuju new normal 

(Perencanaan et al., 2020) . 

Pembatasan yang diberlakukan pemerintah berdampak langsung 

terhadap kehidupan masyarakat bahkan stabilitas negara, yang benar-benar 

dirasakan adalah keadaan ekonomi yang menunjukkan penurunan akibat 

pandemi. Dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah mencanangkan 

konsep “Berdamai” dengan COVID-19 yang selanjutnya diwujudkan dengan 

dikeluarkannya kebijakan “new normal”, dimana pemerintah mengizinkan 

masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa namun tetap memperhatikan 

dengan protokol COVID-19 (Adriadi, 2021). 

Memasuki era new normal di masa pandemi COVID-19 saat ini, 

memicu perubahan perilaku, perubahan gaya hidup dan imunitas di 

masyarakat. Masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa sebelum 

pandemi, namun tetap harus menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan 
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dan kekebalan yang dimiliki masing-masing masyarakat. COVID-19 telah 

berhasil menciptakan dan mengubah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, 

baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan di mana pun. 

Membuat kita seolah tak berdaya, karena pergerakan kita dibatasi oleh 

COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada 

masalah pendidikan ekonomi bagi keluarga, masyarakat, daerah dan negara 

(Jacobis, 2021).  

New normal merupakan langkah awal penanganan COVID-19 di 

bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Skenario new normal 

dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah dan hasil penelitian 

epidemiologi di wilayah terkait (Renityas, 2021). 

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Era New Normal 

 Kebiasaan baru untuk menjadikan hidup lebih sehat harus terus dilakukan di 

masyarakat dan setiap individu sehingga menjadi individu dan norma sosial baru 

dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan lama yang sering kita lakukan, seperti 

ngerumpi, berjabat tangan, berciuman tangan, malas cuci tangan, harus 

ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Saat ini kita dituntut 

untuk bisa mengadaptasi/menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, 

seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah dan juga di tempat 

umum, seperti di pasar, terminal, dan mall. Diharapkan dengan sering 
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menerapkan kebiasaan baru di mana saja, akan lebih mudah dan cepat menjadi 

individu dan norma masyarakat (Rohmah, 2021). 

 Ada beberapa cara yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh sehingga 

terhindar dari COVID-19, yaitu dengan menerapkan Pola hidup bersih dan sehat 

sebagai bentuk pencegahan di era new normal  

1. Menggunakan masker saat keluar rumah dan menggunakan saat pergi ke 

tempat umum. Masker dapat mencegah penyebaran virus dengan 

melindungi wajah dari droplet seseorang yang mengandung virus  

COVID-19 

2. Tetap terapkan physical distancing. Pastikan untuk menjaga jarak dan 

tidak melakukan kontak dekat dengan orang lain, kecuali jika benar-benar 

diperlukan. 

3.  Cuci tangan Anda secara teratur. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air, 

terutama setelah menyentuh benda-benda di tempat umum. Jika tidak ada 

wastafel atau toilet, gunakan pembersih tangan untuk membersihkan 

tangan  

4. Bersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Untuk barang atau benda 

yang sering kita sentuh dan bawa keluar rumah bisa dibersihkan dengan 

desinfektan secara rutin 

5. Tingkatkan asupan makanan bergizi. Dengan menerapkan pola makan 

yang sehat dan bergizi, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh pasti akan 
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meningkat. Salah satu makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah 

makanan yang kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. 

6. Kebutuhan air yang cukup. Minimal minimal 8 gelas sehari dapat 

membantu tubuh tidak mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan 

kesehatan  

7. Latihan rutin. Memasuki new normal, sebaiknya olahraga dulu sebelum 

melakukan aktivitas  

8. Istirahat yang cukup. Tidur dapat membantu memaksimalkan metabolisme 

dan menjaga daya tahan tubuh. jadwal tidur minimal 7-8 jam setiap hari 

9. Membantu dengan multivitamin. Bantu tubuh Anda memenuhi kebutuhan 

vitamin hariannya dengan mengkonsumsi multivitamin secara teratur. 

Dengan mengkonsumsi multivitamin yang banyak mengandung vitamin C 

untuk meningkatkan sistem imun dan menjaga daya tahan tubuh (Siti, 

2021). 

       Penerapan hidup bersih dan sehat sangat penting untuk diterapkan oleh 

masyarakat, untuk itu kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku 

hidup bersih dan sehat selalu dan setiap saat agar terhindar dari penyakit 

akibat COVID-19  (Kemenkes, 2020). 

3. Strategi Sekolah Menghadapi New Normal 

       Menghadapi era new normal saat ini, penyesuaian penyesuaian kurikulum 

dan kepatuhan protokol kesehatan di sekolah harus diterapkan secara tegas. 
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Kegiatan sebelum siswa, guru dan seluruh warga sekolah memasuki gerbang, 

kemudian selama proses pembelajaran, sampai proses pembelajaran berakhir, 

prosedur harus direncanakan dengan matang. Adapun prosedur yang harus 

disiapkan dan dilakukan pada masa new normal ini antara lain: 

1. Menyiapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19 berlangsung, 

dengan menyajikan kompetensi dasar dari materi esensial, menyusun 

struktur dan jadwal sesuai  kurikulum darurat, serta menentukan standar 

kompetensi lulusan yang realistis sesuai dengan kondisi pandemi. Jam 

masuk sekolah diundur untuk menghindari kerumunan di jalan bersamaan 

dengan jam kerja perusahaan dan instansi lainnya. Sehingga durasi jam 

pelajaran dan lama belajar di sekolah diperpendek, jika biasanya tiap jam 

pelajaran 35 menit menjadi 20 menit ruang kelas, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, kamar mandi/toilet dan ruangan lainnya harus dipastikan 

steril dengan semprot desinfektan minimal dua kali dalam sehari 

2.  Memastikan sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi steril.seperti 

meja, kursi, gagang pintu dan benda yang sering dipegang oleh warga 

sekolah dipastikan steril dengan selalu di lap dengan desinfektan sebelum 

dan sesudah pembelajaran.tempat cuci tangan yang memadai dengan 

sabun serta air mengalir harus tersedia dalam jumlah yang cukup 
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3. Melarang penjual makanan dan minuman di kantin atau di lingkungan 

sekolah. Mewajibkan peserta didik dan segenap warga sekolah membawa 

bekal dari rumah dalam wadah yang steril dan tertutup 

4. Memastikan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dalam 

kondisi sehat. Dengan mewajibkan peserta didik, guru, dan segenap warga 

sekolah selalu menggunakan masker selama di sekolah dan sebelum 

memasuki halaman sekolah setiap warga sekolah maupun tamu harus di-

thermogun, jika ada yang melewati suhu 37,30 C tidak diperkenankan 

untuk masuk dalam area sekolah 

5. Mengatur tempat duduk peserta didik minimal dengan jarak 1 meter, jika 

memungkinkan diberikan pembatas agar dapat berjarak dengan teman 

sekelasnya. Jumlah peserta didik tidak lebih dari 20 anak untuk ruangan 

kelas yang standar berukuran panjang dan lebar masing-masing 7m dan 

8m, jika lebih maka dibuat masuk bergiliran menjadi dua gelombang 

6. Pembelajaran yang dilaksanakan dilaksanakan di dalam ruangan, guru 

kelas tidak diperkenankan pindah ruang kelas yang diampunya, termasuk 

kegiatan yang membutuhkan sarana laboratorium dan perpustakaan 

sementara ditiadakan. Mengharuskan untuk mencuci tangan menggunakan 

sabun sebelum masuk ruangan kelas demikian  juga sesudah pelajaran dan 

ketika keluar dari ruangan 
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7.  Rapat dan kegiatan jika memungkinkan dilaksanakan secara daring, 

namun jika dalam keadaan terpaksa harus mengadakan pertemuan harus 

tetap memakai masker atau face shield, mengatur jarak dan menghindari 

kontak fisik dengan semua peserta rapat, untuk sementara menunda 

kegiatan, workshop, pelatihan guru, dan kegiatan yang lainnya yang 

mengumpulkan banyak orang yang berpotensi mempercepat penyebaran 

virus maut tersebut. 

         Jika sekolah telah menjamin terlaksananya penerapan protokol kesehatan yang 

ketat maka ketika tiba waktunya daerah tersebut maka ketika tiba waktunya daerah 

tempat sekolah tersebut berstatus hijau, kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana 

(Disdikpora,2021). 
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D. Kerangka Teori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori Lawrence Green, dalam Notoatmodjo (2007)
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E. Kerangka Konsep  
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif serta dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini  bertujuan untuk 

menghubungkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar di era new 

normal pandemi COVID-19. 

B. Lokasi dan waktu 

1. Lokasi 

Penelitian dilakukan di Sekolah Negeri 239 Sarajoko, Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Waktu 

Adapun waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah 

pada bulan Februari 2022. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SD Negeri 

239 Sarajoko. 

2. Sampel 

  Jumlah populasi siswa-siswi SD Negeri 239 Sarajoko kelas 1-6 

berjumlah 93 orang. 
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D. Teknik Sampling  

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Total 

Sampling yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan populasi yaitu 93 

orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode kuesioner (angket), dimana daftar pertanyaan yang 

diberikan pada responden dengan harapan responden tersebut bersedia 

memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti, selain itu peneliti 

melakukan observasi. Teknik tersebut digunakan dengan cara melakukan 

pendekatan maupun pengamatan secara langsung kelapangan terkait 

gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar di era new 

normal pandemi COVID-19, Observasi langsung diharapkan dapat 

mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung 

keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

 2. Sumber Data 

Menurut (Sanusi, 2013) sumber data digolongkan menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber atau 

responden secara langsung melalui wawancara, kuesioner, dan 
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dokumentasi. Data primer dalam penelitian bersumber dari dari 

kuesioner yang dijawab oleh responden (siswa siswi SD Negeri 239 

Sarajoko). 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah ada kemudian dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian  serta memiliki hubungan dengan fenomena 

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti telah diperoleh dari Instansi 

Kesehatan seperti Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan 

setempat yang didapat secara online. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validasi dapat diartikan sejauh mana ketepatan dan kesesuaian alat 

ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas 

dilakukan untuk mengukur menguji tiap item-item pertanyaan per-

variabelnya. Menurut (Suharsini, 2019) Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah. 

 Pengujian validitas item-item kuesioner ini menggunakan analisis 

corrected item total correlation. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor setiap item 
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dengan skor total yang merupakan penjumlahan skor setiap item. jika ada 

item yang tidak memenuhi persyaratan, maka item tersebut tidak akan 

diselidiki lebih lanjut ( Sugiyono,2015. n.d.). 

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2015) yang harus dipenuhi 

harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika r>0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. 

b. Jika r<0,30, maka item-item pertanyaan kuesioner tidak valid. 

2. Reabilitas  

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan suatu 

instrumen sehingga dapat diketahui sebagai mana alat ukur tersebut dapat 

diandalkan dan seberapa konsisten terhadap sasaran yang akan  

diukur.indikator yang digunakan untuk menguji reabilitas dalam 

penelitian ini adalah Cronbach Alpha. Kuesioner penelitian ini dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,600. Semakin mendekati angka 

satu, maka semakin baik suatu alat ukur (Suharsini, 2019). 

G. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah 

menjadi bentuk tabel, setelah itu data diolah dengan menggunakan program 

SPSS untuk mengolah data. Sementara itu, penggunaan program komputer 

untuk mengolah data meliputi beberapa langkah sebagai berikut :  
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a. Editing, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari 

kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi. 

b. Coding, pemberian kode dan scoring pada tiap jawaban untuk 

memudahkan proses entry data. 

c. Entry, data setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke 

komputer. 

d. Processing, Semua kuesioner telah diisi dengan lengkap dan benar. 

Peneliti kemudian mengolah data tersebut untuk dianalisis. Pengolahan 

data dilakukan dengan memasukkan data dalam kuesioner ke dalam 

program komputer pengolahan data.  

e. Cleaning, Cleaning adalah proses pembersihan data langka dimana 

suatu kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan 

kedalam komputer. Tidak ditemukan kesalahan dalam menginput data 

dan nilainya sama dengan data yang akan dimasukan oleh peneliti. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan 

karakteristik responden dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik 

untuk mengetahui proporsi masing-masing variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara 
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variabel independen dengan variabel dependen, teknik analisis data 

yang digunakan adalah uji statistic chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Bila p <0,05 berarti hasil perhitungan statistik 

bermakna (signifikan) maka ada hubungan yang bermakna antara 

variabel independen dan dependen sedangkan jika p > 0,05 berarti 

tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dan 

dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 

SD Negeri 239 sarajoko adalah salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang SD di Ballasaraja, kecamatan Bulukumpa, kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 239 Sarajoko 

berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 

1. Visi dan Misi Sekolah  

Visi : Menjadi sekolah terpercaya di masyarakat yang sehat lingkungan, 

unggul dalam prestasi terampil dalam berkarya berdasarkan IMTAQ. 

Misi :  

1) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IPTAQ dan 

IPTEK  

2) Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

3) Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di  masyarakat 

4) Menjalin kerjasama yang harmoni, antar warga sekolah dengan 

lingkungan sekolah 
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2. Sejarah singkat sekolah  

SD Negeri 239 Sarajoko berdiri sejak tahun 1979, memiliki fasilitas 

seperti toilet, penampungan air, tempat cuci tangan, juga pembuangan 

sampah, terdiri dari 7 unit gedung, kantor, dan perpustakaan sekolah. 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan kelas, 

umur, dan jenis kelamin. Data karakteristik responden dijabarkan pada tabel 

sebagai berikut :  

a. Distribusi Karakteristik Responden berdasarkan Kelas   

Tabel 4.1 

Distribusi Responden berdasarkan Kelas  di  SDN 239 Sarajoko 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022  

Kelas Responden  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Kelas 1 12 12,9 

Kelas 2 16 17,2 

Kelas 3 13 14,0 

Kelas 4 16 17,2 

Kelas 5 18 19,4 

Kelas 6 18 19,4 

Total  93 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, 

berdasarkan kelas pada siswa-siswi SDN 239 Sarajoko menunjukkan bahwa 

jumlah kelas 1 sebanyak 12 responden (12,9%), kelas 2 sebanyak 16 
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responden ( 17,2%), kelas 3 sebanyak 13 responden ( 14,0%) kelas 4 

sebanyak 16 responden (17,2%) kelas 5 sebanyak 18 responden (19,4%) dan 

kelas 6 sebanyak 18 responden (19,4%).  

b. Distribusi Karakteristik berdasarkan Umur  

Tabel 4.2 

Distribusi Responden berdasarkan Umur  di  SDN 239 Sarajoko 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022  

Umur (tahun) Frekuensi (f) Persentase (%) 

6 1 1,1 

7  12 12,9 

8 17 18,3 

9 9 9,7 

10 18 19,4 

11 21 22,6 

12 12 12,9 

13 3 3,2 

Total 93 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, 

berdasarkan umur pada siswa-siswi SD 239 Sarajoko menunjukkan bahwa 

umur tertinggi yaitu 11 tahun sebanyak 21 0rang (22,6%) dan umur terendah 

yaitu 6 tahun sebanyak 1 responden (1.1%). 
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c. Distribusi Karakteristik berdasarkan Jenis kelamin 

Tabel 4.3  

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin  di  SDN 239 Sarajoko 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022  

Jenis kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

Laki-laki 43 46,2 

perempuan 50 53,8 

Total 93 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, 

berdasarkan jenis kelamin pada siswa-siswi SDN 239 Sarajoko 

menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki 43 responden (46,2%) dan 

perempuan sebanyak 50 responden (53,8%). 
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3. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran distribusi 

frekuensi variabel yang diteliti yaitu Variabel pengetahuan, sikap dan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat pada Era New Normal Pandemi   COVID-19. 

a. Pengetahuan Responden tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   pada  

Era New Normal Pandemi COVID-19. 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden berdasarkan Kategori Pengetahuan di SDN 239 

Sarajoko Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

  Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) 

Baik  90 96,8 

Kurang  3 3,2 

Total 93 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.4  diketahui bahwa tingkat pengetahuan di SDN 

239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba dengan kategori baik sebanyak  90 

orang (96,8 %) dan kategori kurang sebanyak 3 orang (3,2 %). 

b. Sikap Responden tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   pada  Era New 

Normal Pandemi COVID-19. 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden berdasarkan Sikap di SDN 239 Sarajoko 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) 

Positif 89 95,7 

Negatif 4 4,3 

Total 93 100 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sikap di SDN 239 Sarajoko 

Kabupaten Bulukumba dengan kategori positif sebanyak 89 orang (95,7 %) 

dan kategori negatif sebanyak 4 orang (4,3%). 

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Responden tentang Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat   pada  Era New Normal Pandemi COVID-19. 

Tabel 4.6 

      Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Hidup Bersih Dan sehat di 

SDN 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) 

Baik  82 88,2 

Kurang  11 11,8 

Total 93 100 

Sumber : Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.6  diketahui bahwa Perilaku Hidup Bersih Dan 

Sehat di SDN 239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dengan 

kategori baik sebanyak 82 responden (88,2%) dan kategori kurang sebanyak 

11 responden  (11,8%).   

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

4. Analisis Bivariat 

Adapun variabel yang akan dianalisis hubungan dan persentasenya 

adalah sebagai berikut :  

a. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 

Era New Normal Pandemi COVID-19 

Tabel 4.7 

Hubungan pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di SDN 

239 Sarajoko Kabupaten Bulukumba pada era New Normal Pandemi 

COVID-19 

 

Pengetahua

n 

PHBS 
Total P 

Value 
Baik Kurang 

N % n % n % 

Baik 80 88,9 10 11,1 90 100 

0.241 Kurang 2 66,7 1 33,3 3 100 

Jumlah 82 88,2 11  11,8 93 100 

  Sumber : Data Primer 2022 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 93 responden yang 

berpengetahuan baik terdapat 80 responden (88,9%) dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat baik dan 10 responden (11,1%) yang  berperilaku hidup 

bersih dan sehat kurang. Sedangkan dari total 3 responden yang memiliki 

pengetahuan kurang, terdapat 2 responden (66,7%)  dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat yang kurang. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat dengan nilai signifikan atau p-value = 0.241. 
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b. Hubungan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Era New 

Normal Pandemi COVID-19 

Tabel 4.8 

Hubungan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di SDN 239 

Sarajoko Kabupaten Bulukumba pada era New Normal Pandemi 

COVID-19 

 

Sikap  PHBS  
Total P 

Value 
Baik Kurang  

n % N % n % 

Positif   79 88,8 10 11,2 89 100 

0.040 Negatif 3 75,0 1 25,0 4 100 

Jumlah 82 88,2 11 11,8 93 100 

  Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari total 93 responden 

yang memiliki sikap positif terdapat 79 responden (88,8%) yang memiliki 

perilaku hidup bersih dan sehat yang baik dan 10 responden (11,2%) dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang. Sedangkan dari total 4 

responden (100%) yang memiliki sikap negatif terdapat 3 (75,0%) responden 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik namun terdapat 1 responden 

(25,0%) dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang  kurang . 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

dengan nilai signifikansi atau p-value = 0.404. 
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B.  Pembahasan Penelitian 

a. Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   

 Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan pada responden dalam 

berperilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri 239 Sarajoko  secara umum 

adalah baik (96,8). Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua responden 

sudah mengerti dan memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

Notoatmodjo (2014) mengatakan bahwa memahami suatu objek bukan 

sekedar tau terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan tetapi 

dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

Hal ini didukung penelitian oleh Selva (2016) bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di kota medan 

berpengetahuan baik sebanyak 86,6%. Tingkat pengetahuan dan responden 

yang baik dapat diperoleh dari Pengalaman atau proses belajar sebelumnya 

tentang berperilaku yang baik dalam kehidupan. Dalam penelitian ini terdapat 

32 orang(33,3%) yang berusia 17-25 tahun yang rata-rata masih mengenyam 

pendidikan dan baru lulus serta didominasi oleh responden dengan latar 

belakang tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sekitar 49 orang (51,0%) 

sehingga memungkinkan responden mempunyai wawasan yang baik terkait 

dengan cara hidup bersih dan sehat. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Khanifan Muslim (2018) bahwa hampir 100% tingkat pengetahuan 

siswa tentang PHBS di sekolah sangat baik dikarenakan pengetahuan yang 
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diberikan kepada siswa sekolah sehingga nantinya terbiasa dengan 

diaplikasikannya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupannya 

(Muslim, 2018).  

Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai 

hasil jangka menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan. 

Selanjutnya perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya 

indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (outcame) pendidikan 

kesehatan (Notoatmodjo, 2018). 

Dengan adanya pengetahuan yang baik tentunya diharapkan adanya 

perilaku yang baik pula sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh karena 

itu dengan tingkat pengetahuan baik yang dimiliki oleh siswa siswi SDN 239 

Sarajoko Kabupaten Bulukumba  ini diharapkan menghasilkan perilaku yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam berperilaku hidup bersih 

dan sehat apalagi masih dimasa New normal pandemi seperti saat ini.  

Dalam Islam telah dijelaskan perbedaan antara orang yang memiliki 

pengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Sebagaimana dalam QS. Az-

Zumar/39:9, yang berbunyi sebagai berikut: 

   ٩...قُۡل َهۡل يَۡستَِوي ٱلهِذيَن يَۡعلَُموَن َوٱلهِذيَن ََل يَۡعلَُموَنَۗ ... 

Terjemahnya 

“...Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan  orang-

orang yang tidak mengetahui?...”(Departemen Agama RI, 2009) 
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Ayat ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa seseorang yang 

mempunyai pengetahuan apapun itu, pasti tidak akan sama dengan seseorang 

yang tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu 

yang bermanfaat, mampu menjadikan seseorang untuk mengetahui hakikat 

akan sesuatu sehingga dapat menyesuaikan diri dan amalnya dengan 

pengetahuan tersebut (Shihab, 2012). 

Adapun keutamaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yaitu akan 

diangkat derajatnya di sisi Allah swt. Sebagaimana dalam QS. Al-

Mujadilah/58:11, yang berbunyi sebagai berikut: 

ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِيْ  ... ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنكُْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجت ٍۗ َوّٰللاه ريَْرفَعِ ّٰللاه   

Terjemahnya :  

“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Departemen Agama RI, 2009). 

Ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang 

pertama sekadar beriman dan beramal saleh dan kedua yang beriman dan 

beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini 

menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi 

juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan atau tulisan, 

maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud ayat diatas adalah, bukan 

saja ilmu Agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat  (Shihab, 2009). 

Sejalan dengan kedua ayat tersebut, maka sangat penting bagi 

manusia untuk mengetahui serta memahami pentingnya berperilaku hidup 
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bersih dan sehat. Karena dengan pengetahuan yang baik, akan mendorong 

seseorang untuk mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula (Novianus, 

Ramli Inaku, & Muzaki, 2020). Sehingga peningkatan  Pengetahuan memang 

perlu terkhususnya pengetahuan mengenai tata cara berperilaku hidup bersih 

dan sehat sehingga dapat mendorong pencegahan penyebaran wabah penyakit 

COVID-19 . Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya seseorang 

harus memiliki pengetahuan yang baik, pernyataan ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dimana pengetahuan responden berada pada 

kategori baik. 

b. Sikap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

Sikap adalah keteraturan perasaan, pikiran perilaku seseorang dalam 

berinteraksi sosial. Dalam sikap merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek 

dalam dunia sosial (Elisa, 2017). Sikap adalah hal yang penting karena sikap 

mempengaruhi pemikiran untuk menentukan tindakan, meskipun sikap tidak 

selalu ditunjukkan dalam tingkah laku atau tindakan (Yanti, 2020). 

  Berdasarkan hasil yang didapatkan 89 responden memiliki sikap 

yang positif (95,7). Hal ini dikarenakan sikap sangat berkaitan dengan tingkat 

pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan baik dapat mendorong 

seseorang untuk mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula. sikap 

seseorang akan mempengaruhi perilaku kesehatan, dimana sikap positif 

seseorang akan menghasilkan perilaku kesehatan yang baik pula. Sikap belum 
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merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi masih merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian, dimana mayoritas 

responden memiliki sikap yang baik (70,7%) dalam pencegahan COVID-19 di 

Provinsi DKI Jakarta (Utami, Mose, & Martini, 2020). Hasil penelitian ini 

sejalan juga dengan penelitian lain yang menunjukkan data bahwa mayoritas 

responden memiliki sikap yang positif terhadap pencegahan COVID-19 yaitu 

(97,8%) (Sembiring, 2020) . 

Penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh moudy, dkk (2020) menyatakan bahwa dari 

1096 responden didapatkan persentase sikap responden terhadap pandemi 

sebesar 50,8 % sikap negatif/kurang masyarakat terhadap kejadian pandemi 

COVID-19 ini, hal ini dikarenakan pengetahuan tidak baik mempunyai risiko 

untuk memiliki sikap negatif 4,9992 kali lipat dibandingkan individu dengan 

pengetahuan yang baik (Moudy, 2020). Penelitian ini juga tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan di Nigeria oleh Ilsanmi dan Alele (2016) 

dalam Baharuddin (2020) bahwa dari keseluruhan responden menunjukkan 

memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang terhadap kejadian Ebola di 

Nigeria (Baharuddin, 2020). 

Sikap baik yang dimiliki pada siswa siswi SD 239 Sarajoko yaitu 

pentingnya memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke 
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sekolah, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau menggunakan hand 

sanitizer setelah melakukan proses pembelajaran, menggunakan masker saat 

berada di sekolah dan  saat berinteraksi dengan teman lain  agar tidak tertular 

dan menularkan penyakit, menyediakan tempat cuci tangan dan hand 

sanitizer, tidak batuk dan meludah di sembarang tempat, menjaga jarak, 

melakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah beroperasi, serta 

saat tiba di rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah.  

Hal untuk mengambil sikap di tengah wabah ini dijelaskan pula di 

dalam Al-Quran surah Al-Baqarah/2 :153  

َمنُوا  ٓاَيَُّها الهِذْيَن اَٰ بِِرْينَ يَٰ َ َمَع الصه وةِ َۗ اِنه َّللاه لَٰ ْبِر َوالصه اْستَِعْينُْوا بِالصه  

 

 

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 

dengan sabar dan Shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang 

sabar.” (QS. Al-Baqarah : 153) (Departemen Agama RI, 2014). 

 

Menurut tafsir Muyassar oleh Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-

Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh menjelaskan bahwa 

wahai orang-orang mukmin, mintalah bantuan kepada Allah dalam segala 

urusan kalian dengan bersabar atas segala musibah dan cobaan, bersabar 

dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, dan bersabar 
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dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Dan 

bersabarlah dalam menjalankan shalat dimana jiwa menjadi tenang 

dengannya, serta mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 

Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar melalui pertolongan, 

taufik dan bimbingan-Nya. Ayat ini menetapkan maiyah Allah (kebersamaan) 

yang khusus bagi orang-orang mukmin yang menuntut apa yang telah 

disebutkan.  

Dari hasil penelitian, sikap dari responden berada pada kategori baik 

dimana hal tersebut sesuai dengan isi kandungan ayat diatas bahwa apabila 

seseorang memiliki sikap sabar dalam menjalankan ketaatannya, dalam hal ini 

memiliki sikap baik dalam pencegahan penularan COVID-19 serta bersikap 

sabar dalam menghadapi cobaan seperti pandemi yang sekarang terjadi.  

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

Hasil penelitian menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat baik 

sebanyak 82 orang (88,2%) sedangkan perilaku hidup bersih dan sehat cukup 

sebanyak 11 orang (11,8%).  Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa 

siswi menyadari akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang di 

mana kebersihan itu dapat menambah tingkat keimanan seseorang.Allah SWT 

menyukai kebersihan, oleh sebab itu umat Islam dianjurkan untuk selalu 

menjaga kebersihan diri. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW, 

bersabda sebagai berikut: 
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  اإِلْيَماِن... الطُُّهْوُر َشْطرُ 

Artinya : 

“Kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Muslim) 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wiradi (2017) dimana, PHBS siswa kelas 5 SDN 08 Pagi Duren Sawit 

tergolong dalam kategori baik (44,8%) sebanyak 26 orang, dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa penerapan perilaku hidup bersih dan sehat 

yang baik bukan hanya didasarkan pada pengetahuan dan sikap yang baik 

karena selain itu sama halnya dengan tindakan sebagai perwujudannya, PHBS 

juga dipengaruhi dari ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan dari 

lembaga kesehatan setempat dan pengelola sekolah. Untuk itu demi 

terlaksananya perilaku hidup bersih dan sehat yang baik diperlukan support 

system dari beberapa faktor risiko yang ada untuk saling memenuhi di 

dalamnya(Wiradi, 2017). 

Lawrence Green dalam Ilmi (2016) mengemukakan bahwa dalam 

bertindak setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah 

tindakan, yaitu pengetahuan, sikap dan praktik itu sendiri serta sumber daya, 

fasilitas dan dukungan atau motivasi. Sehingga dari 88,2% responden dengan 

PHBS kategori baik, diharapkan dapat mendukung dan memotivasi 

masyarakat yang lainnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai 
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upaya bersama dalam memutus rantai penularan COVID-19.Islam 

menganjurkan untuk saling menasehati dalam kebaikan, tolong menolong dan 

mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam 

QS. At-Taubah/09 ayat 71, yang berbunyi sebagai berikut:  

 

ٱۡلُمنَكِر   َعِن  َويَۡنَهۡوَن  بِٱۡلَمۡعُروِف  يَۡأُمُروَن  بَۡعٖضِۚ  أَۡوِليَآُء  بَۡعُضُهۡم  ُت  َوٱۡلُمۡؤِمنََٰ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن 

َُۗ ِإنه  ئَِك َسيَۡرَحُمُهُم ٱَّلله
ٓ َ َوَرُسوَلهُۥِٓۚ أُْوَلَٰ ةَ َويُِطيعُوَن ٱَّلله َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ َ َويُِقيُموَن ٱلصه  َعِزيٌز   ٱَّلله

   ٧١َحِكيمّٞ 

Terjemahnya :   

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat 

menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa Lagi 

Maha bijaksana”(Departemen Agama RI, 2009). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan sifat-sifat baik 

yang dimiliki orang beriman, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang 

beriman perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, 

“yakni, saling menolong dan menopang. Orang beriman terhadap orang 

beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian 

yang lain. Perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang, seperti 

perumpamaan satu tubuh, jika ada satu anggota tubuh yang mengeluh 

kesakitan, maka seluruh tubuh yang lain ikut meresponnya dengan demam 
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atau tidak tidur. Ayat ini juga mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan 

dan menasehati mereka meninggalkan keburukan dan dosa . Pada dasarnya, 

amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban penting agama 

Islam. Ajaran Islam tidak hanya memberikan kewajiban individu kepada 

umatnya, melainkan juga kewajiban bersama untuk saling menasehati satu 

sama lain. (Ibnu Katsir, 2003: 163). 

Dari hasil penelitian, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dari 

responden berada pada kategori baik dimana hal tersebut sesuai dengan isi 

kandungan ayat diatas untuk selalu mengajak masyarakat untuk berbuat 

kebaikan dan menasehati mereka meninggalkan keburukan dan dosa apabila 

seseorang menjalankan ketaatannya, dalam hal ini memiliki perilaku baik 

dalam pencegahan penularan COVID-19..  

1. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Siswa  SD Negeri 239 pada Era New Normal pandemi COVID-19 

 

Hasil analisis chi-square diperoleh nilai p sebesar 0,241. Dikarenakan 

nilai p > 0.05, maka Ha  ditolak dan H0 diterima yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat Siswa SD Negeri 239 pada Era New Normal 

Pandemi COVID-19.  

Pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pengetahuan siswa 

tentang perilaku hidup bersih dan sehat  dari 93 responden sebanyak 
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96,8% dengan pengetahuan baik dan 3,2% dengan pengetahuan kurang. 

Dari penelitian ini didapatkan bahwa responden dominan memiliki 

pengetahuan yang baik tentang perilaku hidup bersih dan sehat . Segala 

tindakan atau aktivitas yang dilakukan tentunya dilakukan  secara sadar 

dan berdasarkan pengalaman yang berkaitan dengan interaksi manusia 

dengan lingkungannya yang didasarkan pengetahuan. Pengetahuan 

responden yang baik tentang perilaku dapat didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi yang semakin memberikan kemudahan kepada siswa 

untuk mendapatkan informasi lebih luas baik itu melalui media elektronik  

bahkan  media sosial.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bawole, dkk (2019) 

bahwa tidak terdapat hubungan antara Pengetahuan dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat pada Murid Sekolah Dasar GMIM 9 dan Negeri 

Inpres Pinangunian Kota Bitung  dimana dari hasil uji Chi-square 

didapatkan tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap perilaku 

hidup bersih dan sehat karena p value = 0.213 > α= 0,05 (Bawole et al., 

2019). 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Suherman, (2020) bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku 

hidup bersih dan sehat pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Ciamis 



77 
 

 
 

dimana berdasarkan hasil analisis uji chi-square didapatkan nilai p-value = 

0,234> α= 0,05 123 (Suherman, 2020).    

Menurut Prihati (2020) pengetahuan menjadi tolak ukur masyarakat 

tentang kesadaran dalam berperilaku. Maka peneliti berasumsi bahwa hal 

tersebut menggambarkan pentingnya pengetahuan bagi seseorang dalam 

memilih, bertindak, dan berpendapat terhadap sebuah keadaan. Semakin 

baik pengetahuan maka semakin baik pula perilaku yang akan 

dicerminkan oleh seseorang(Prihati, 2020). 

Berdasarkan hasil pengetahuan responden dikategorikan memiliki 

pengetahuan yang baik terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat di 

masa new normal pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan 

mayoritas jawaban benar pada item-item pertanyaan yang diberikan terkait 

pencegahan pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan banyaknya 

informasi mengenai COVID-19 di televisi, media massa dan gadget 

mereka masing-masing, serta adanya dukungan dari keluarga agar 

terhindar dari penyakit COVID-19. 

Pengetahuan yang baik belum tentu mendorong siswa untuk 

melakukan PHBS dilingkungan sekolah, tetapi siswa yang memiliki 

keinginan yang tinggi dapat menerapkan PHBS disekolah. Tingkat 

pengetahuan siswa dalam penelitian ini masih pada tingkat tahu/know. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 



78 
 

 
 

signifikan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih ini 

dikarenakan Tingkat pengetahuan siswa masih sebatas mengetahui, namun 

belum membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa sekolah dasar  

juga lebih cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam kesehariannya 

termasuk pula perilaku kesehatan yang dilakukan dan ditanamkan oleh 

orang tuanya di rumah dan temannya di sekolah, akibatnya faktor tersebut 

dapat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat anak pada 

lingkungan sekolah. 

b. Hubungan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SD Negeri 

239 Sarajoko pada Era New Normal pandemi COVID-19 

Sikap merupakan penilaian (seperti pendapat) individu terhadap 

rangsangan atau objek (dalam hal ini adalah masalah kesehatan, termasuk 

penyakit). Setelah individu mengetahui respon atau objek, proses 

selanjutnya adalah menilai atau bertindak terhadap stimulus atau objek 

kesehatan tersebut. (Notoatmodjo, 2018). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Siswa 

SD Negeri 239 Sarajoko pada Era New Normal Pandemi COVID-19 Hasil 

analisis chi-square diperoleh nilai P sebesar 0.404. Dikarenakan nilai P > 

0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat .  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari, dkk (2016)  bahwa tidak 

terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Karangtowo hasil uji statistik 

didapatkan nilai p sebesar 0,593 atau p > dari 0,5 yang berarti Ha ditolak 

Ho diterima (Sari, 2016). 

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yaslina, dkk (2018), terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan 

motivasi dengan penerapan PHBS keluarga yaitu dengan nilai signifikansi 

sikap P=0,002 dengan nilai 63,8% menunjukkan sikap baik dari 94 

responden(Yaslina,  2018). 

 Sikap baik yang ditunjukkan dalam penelitian ini tentunya tidak lepas 

dari pengetahuan yang baik pula seperti halnya menurut Lawrence Green 

(1980 ) dalam Notoatmodjo (2014) mengemukakan bahwa sikap sangat 

penting dalam penerapan perilaku individu dikarenakan sikap menjadi 

salah satu faktor dalam pembentukan perilaku. Pengetahuan yang baik 

akan diikuti dengan sikap yang positif pula. Selain itu Menurut gibson, 

(1997) dalam Ilmi (2016) menyebutkan bahwa sikap adalah determinan 

perilaku, sebab sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan 

motivasi, sehingga dari sudut pandang ini sikap menjadi hal yang sangat 

perlu untuk ditekankan dalam membentuk perilaku seseorang. 
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Sikap positif yang diperoleh dalam penelitian ini juga juga 

dimungkinkan karena latar belakang tingkat pendidikan sehingga dengan 

individu yang memiliki latar pendidikan yang cukup tentu sangat mudah 

untuk memperoleh informasi terhadap sebuah kondisi yang mendorong 

seseorang dalam berpengetahuan.Sehingga sangat sesuai dengan 

pandangan sebelumnya bahwa apabila pengetahuan baik maka sikap yang 

akan dihasilkan juga tentunya positif. 

Berdasarkan hasil sikap dari responden dikategorikan baik terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat akan tetapi tidak terdapat hubungan hal ini 

dimungkingkan karena belum adanya aturan-aturan tertulis yang dibuat, 

disahkan dan diberlakukan dari pihak sekolah terkait pematuhan dan 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan sekolah. 

Peraturan yang diberikan dari pihak sekolah masih secara lisan, dan 

dukungan yang dilakukan dengan diberikan arahan dan teguran secara 

lisan.  

Berdasarkan observasi yang juga dilakukan peneliti didapatkan bahwa 

masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak mendukung 

pelaksanaan kegiatan perilaku hidup bersih bagi siswa-siswi di sekolah, 

sehingga hal tersebut dapat menghambat terlaksananya upaya untuk 

mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang diantaranya; tidak 

memiliki sabun sedangkan syarat cuci tangan yang baik dan benar bukan 
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hanya dengan menggunakan air bersih  yang mengalir tetapi juga 

menggunakan sabun, selain itu beberapa siswa juga tidak menjaga jarak, 

tidak mengenakan masker dengan benar serta terdapat beberapa siswa di 

sekolah yang terlihat belum melakukan secara keseluruhan perilaku hidup 

bersih dan sehat COVID-19 di lingkungan sekolah. 

C. Keterbatasan Peneliti 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, 

sehingga mungkin saja dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun 

keterbatasan yang telah dilalui oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam melakukan pendampingan karena beberapa dari siswa 

masih belum mengetahui cara membaca sehingga perlu dampingan dan 

bimbingan dari peneliti. 

2. Terkadang kesulitan dalam melakukan wawancara dengan siswa yang 

dikarenakan penggunaan bahasa yang kurang dipahami oleh siswa dan 

peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

pada Anak Usia Sekolah Dasar 239 Sarajoko dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah dasar 239 Sarajoko di 

masa  new normal  pandemi COVID-19 dikategorikan baik sebanyak 88,2% 

2. Pengetahuan responden tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak 

usia sekolah dasar 239 Sarajoko di masa  new normal  pandemi COVID-19 

kategori baik sebanyak 96,8% 

3.  Sikap responden tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia 

sekolah dasar 239 Sarajoko di masa  new normal  pandemi COVID-19 

kategori baik sebanyak 95,7%, 

4. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada anak usia sekolah dasar  239 Sarajoko pada era new normal 

pandemi COVID-19. 

5.  Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

pada anak usia sekolah dasar 239 Sarajoko pada era new normal pandemi 

COVID-19 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah dasar pada era 

new normal pandemi COVID-19, sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah 

SDN 239 sarajoko sebaiknya memfasilitasi siswa-siswi guna 

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga siswa dan siswi 

dapat meningkatkan kesehatan mereka dengan menyediakan sarana air 

bersih , tempat cuci tangan dan sabun, poster kesehatan serta rutin 

memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat .  

2. Bagi Institusi Pendidikan    

Menambah informasi serta literatur kepada praktisi kesehatan dan 

para ahli mengenai Pengetahuan dan Sikap masyarakat dalam menghadapi 

new normal pandemi COVID-19. 

3. Peneliti selanjutnya   

Untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

agar lebih mengkhususkan penelitian pada siswa yaitu perilaku hidup bersih 

dan sehat di tempat umum dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi.
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN (INFORMED CONSENT) 

 

Dengan hormat,  

 

Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu 

kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) Sekolah Dasar Negeri (SD) 239 Sarajoko Bulukumba pada 

Era New Normal Pandemi COVID-19 “ 

 Untuk keperluan tersebut, saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Partisipasi bapak/ibu dalam penelitian ini 

bersifat bebas untuk menjadi responden atau menolak tanpa ada sanksi apapun. Jika 

bapak/ibu bersedia menjadi responden penelitian, silahkan mengisi formulir ini, dan 

saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi lembar kuesioner dengan jujur 

apa adanya. Kerahasiaan informasi dan identitas responden dijamin oleh peneliti 

dan tidak akan disebarluaskan baik melalui media massa maupun elektronik. 

Nama Responden : 

Umur   : 

Alamat   : 

 Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang 

dilaksanakan oleh Haerul Anwar, dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan 

Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sekolah Dasar Negeri 

(SD) 239 Sarajoko Bulukumba pada Era New Normal Pandemi COVID-19”. 

 Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Gowa,                  2020 

 

(                                    )   

     Responden 
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Lampiran 2 

KUESIONER  SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 239 SARAJOKO 

KABUPATEN BULUKUMBA PADA ERA NEW NORMAL PANDEMI 

COVID-19 

Identitas Siswa 

Nama  : 

Kelas  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

 

1. Perilaku hidup bersih dan sehat 

No. Pertanyaan Selalu Sering 
Kadang

Kadang 

Tidak 

pernah 

1. Sebelum berangkat ke sekolah 

saya memastikan tubuh saya 

sehat dan bugar. 

    

2. 
Saya mencuci tangan  

menggunakan sabun sebelum 

makan setelah makan. 

    

3. 
Saya membuang sampah di 

tempat sampah     

4. Saat di sekolah saya menjaga 

jarak dengan teman di sekitar 

saya 

    

5. Saya mengganti pakaian saat 

pulang  dari sekolah 

    

6. Saya memakai masker yang 

menutupi hidung dan mulut saat  

    



90 
 

 
 

di sekolah 

7. Setiap pulang sekolah saya mandi 

sebelum bertemu dengan anggota 

keluarga dirumah 

    

8. Saya melakukan olahraga yang  

teratur  

    

9. Saya mengkonsumsi makanan 

dan minuman sehat 

    

10. Tidak meludah disembarang 

tempat untuk mencegah 

penularan penyakit 

    

11. Saya buang air di kamar mandi 

yang disediakan di sekolah dan 

selalu membersihkannya setiap 

selesai menggunakannya agar 

terpelihara 

    

12. Saya rajin membuang sampah 

pada tempatnya 

    

  

2. Pengetahuan siswa  

 

No. Pertanyaan Benar Salah 

1. Jika tubuh kita sehat dan bugar maka tidak akan mudah 

terjangkit virus dan penyakit  

  

2. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih 

yang mengalir adalah cara untuk mencegah menularkan 

penyakit. 

  

3. Pada saat melakukan pembelajaran dianjurkan untuk tidak 

sering menyentuh wajah agar virus tidak mudah masuk 

  



91 
 

 
 

kedalam tubuh melalui hidung atau mata. 

4. Dengan menjaga jarak saat belajar dapat mencegah 

penularan virus. 

  

5. Mengenakan pakaian yang bersih dapat membuat kita 

aman melakukan proses pembelajaran  dan terhindar dari 

penyakit. 

  

6. Masker dapat menahan virus masuk kedalam tubuh 

melalui hidung dan mulut 

  

7. Mandi sebelum bertemu dengan anggota keluarga adalah 

salah satu contoh perilaku bersih dan sehat. 

  

8. Tempat yang kotor dan  banyak sampah adalah sumber 

penyakit. 

  

9. Makanan dan minuman yang mengandung banyak zat gizi 

baik untuk pertumbuhan  

  

10. Tidak meludah disembarang tempat adalah salah satu 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

  

11. Menggunakan jamban dan memelihara kebersihannya 

agar mencegah penularan penyakit 

  

12. Sampah yang bertumpuk dan penampungan air yang lama 

terbuka menjadi sumber adanya jentik nyamuk di area 

sekolah 

  

 

3. Sikap siswa  

No. Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. jika saya merasa kurang sehat 

(demam, sakit tenggorokan) saya  
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berobat ke rumah sakit dan tidak ke 

pergi ke sekolah. 

2. Dengan mencuci tangan pakai sabun 

dan air mengalir  penyakit tidak 

mudah tertular kepada kita 

    

3. Tidak menyentuh area wajah saat 

melakukan pembelajaran  untuk 

mencegah penularan virus dan 

penyakit. 

    

4. Selalu menjaga jarak dengan teman  

lain untuk mencegah penularan 

penyakit 

    

5. Mengenakan pakaian yang bersih 

penting agar kita aman dan tehindar 

dari penyakit menular 

    

6. Mengenakan  masker agar tidak 

tertular dan menularkan penyakit. 

    

7. Mandi setelah pulang sekolah agar 

anggota keluarga di rumah tidak 

terkena penyakit. 

    

8. Sampah berserakan merupakan 

sumber penyakit. 

    

9. Makanan dan minuman yang bersih 

dan tertutup aman untuk dikonsumsi 

    

10. Tidak meludah disembarang tempat 

agar tidak menularkan penyakit ke 

orang lain. 

    

11. Buang air di jamban yang telah 

disediakan dan memelihara 

kebersihan jamban.  
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12. Membuang segera sampah dan 

menutup penampungan air agar 

tidak menjadi sarang jentik nyamuk 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI LINGKUNGAN SD NEGERI 239 SARAJOKO 

KECAMATAN BULUKUMBA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 

 

 

NO 

 

 

KOMPONEN OBSERVASI 

 

TERSEDIA 

 

 

 

KETERANGAN 

 

YA 

 

TIDAK 

1.  Penyediaan sarana air bersih 

 

   

 1) Tersedia sarana air bersih    

 2) Sumber air : 

a. PDAM 

b. Sumur gali/bor 

3) Kondisi fisik 

a. Berwarna  

b. Keruh  

c. Bau 

 

 

 

  

2. Kesediaan Jamban    

 1) Tersedia Jamban 

2) Jenis Jamban: 

a. Leher angsa 

b. Cemplung 

3) Jumlah Jamban yang Tersedia 

4) Jumlah Jamban Cukup:  

a. Untuk guru 

b. Untuk  siswa 

5) Jamban dalam keadaan bersih  

6) Dilengkapi dengan persediaan 

air bersih 

 

 

 

 

  

3.  Penyediaan tempat sampah     
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 1) Tersedia tempat sampah 

untuk membuang sampah 

2) Tempat sampah: 

a. Tersedia di setiap kelas 

b. Terpisah tempat sampah 

basah dan kering 

c. Tempat sampah/tong 

sampai memakai penutup 

3) Tempat pembuangan akhir 

sampah 

   

4. Tempat cuci tangan     

 1) Tersedia tempat cuci tangan 

2) Tersedia tempat cuci tangan 

di setiap kelas/ruangan 

   

5. Kondisi ruangan kelas    

 1) Memenuhi kapasitas siswa 

2) Ruangan terlihat rapi dan 

bersih 

3) Terdapat sarana dan prasarana 

belajar 

   

6.  Peraturan protokol kesehatan    

 1) Terdapat peraturan penerapan 

protokol kesehatan  

2) Menerapkan area wajib 

menggunakan masker 

3) Terdapat cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) 

4) Memiliki thermogun 

Pengukuran suhu tubuh  
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Lampiran 4 



97 
 

 
 

  

 

 

Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Master Tabel 

  

Lampiran 8 
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Keterangan : Usia Jenis Kelamin Kelas  Pengetahuan Sikap PHBS 

       

1= 6 1= Perempuan 1= kelas 1 0= Salah 1= Sangat Tidak Setuju 1=Tdk Melakukan 

2= 7 2=Laki-laki 2= kelas 2 1= Benar 2=Tidak Setuju 2= Kadang-kadang 

3= 8  3= kelas 3  3=Setuju 3=Sering 

4= 9  4= kelas 4  4=Sangat Tidak setuju 4=Selalu 

5= 10  5= kelas 5    

6= 11 

7=12 

8=13 

 6= kelas 6    
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Lampiran 9 

1. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan 

Uji Validitas 
Correlations 

 
pen
ge1 

peng
e2 

peng
e3 

peng
e4 

peng
e5 

peng
e6 

peng
e7 

peng
e8 

peng
e9 

penge
10 

penge
11 

penge
12 

total 
skor 

peng
e1 

Pearson 
Correlati
on 

1 ,700*

* 
-

,020 
,700*

* 
-

,020 
-

,020 
-

,028 
-

,028 
-

,028 
-,020 -,020 -,020 ,481** 

Sig. (2-
tailed)  

,000 ,890 ,000 ,890 ,890 ,844 ,844 ,844 ,890 ,890 ,890 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e2 

Pearson 
Correlati
on 

,700
** 

1 -
,028 

,480*

* 
-

,028 
-

,028 
-

,040 
-

,040 
-

,040 
-,028 -,028 -,028 ,430** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 
 

,844 ,000 ,844 ,844 ,778 ,778 ,778 ,844 ,844 ,844 ,001 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e3 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

1 -
,028 

-
,020 

-
,020 

-
,028 

-
,028 

,700*

* 
-,020 -,020 -,020 ,301* 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 
 

,844 ,890 ,890 ,844 ,844 ,000 ,890 ,890 ,890 ,030 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e4 

Pearson 
Correlati
on 

,700
** 

,480*

* 
-

,028 
1 -

,028 
-

,028 
,480*

* 
-

,040 
-

,040 
-,028 -,028 -,028 ,559** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,844 
 

,844 ,844 ,000 ,778 ,778 ,844 ,844 ,844 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e5 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,028 

1 -
,020 

-
,028 

,700*

* 
-

,028 
-,020 -,020 -,020 ,301* 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 ,890 ,844 
 

,890 ,844 ,000 ,844 ,890 ,890 ,890 ,030 
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N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e6 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

1 -
,028 

-
,028 

-
,028 

-,020 -,020 -,020 ,121 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 ,890 ,844 ,890 
 

,844 ,844 ,844 ,890 ,890 ,890 ,392 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e7 

Pearson 
Correlati
on 

-
,028 

-
,040 

-
,028 

,480*

* 
-

,028 
-

,028 
1 -

,040 
-

,040 
,700** ,700** -,028 ,559** 

Sig. (2-
tailed) 

,844 ,778 ,844 ,000 ,844 ,844 
 

,778 ,778 ,000 ,000 ,844 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e8 

Pearson 
Correlati
on 

-
,028 

-
,040 

-
,028 

-
,040 

,700*

* 
-

,028 
-

,040 
1 -

,040 
-,028 -,028 -,028 ,302* 

Sig. (2-
tailed) 

,844 ,778 ,844 ,778 ,000 ,844 ,778 
 

,778 ,844 ,844 ,844 ,030 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e9 

Pearson 
Correlati
on 

-
,028 

-
,040 

,700*

* 
-

,040 
-

,028 
-

,028 
-

,040 
-

,040 
1 -,028 -,028 ,700** ,430** 

Sig. (2-
tailed) 

,844 ,778 ,000 ,778 ,844 ,844 ,778 ,778 
 

,844 ,844 ,000 ,001 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e10 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,020 

,700*

* 
-

,028 
-

,028 
1 1,000*

* 
-,020 ,481** 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 ,890 ,844 ,890 ,890 ,000 ,844 ,844 
 

,000 ,890 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

peng
e11 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,020 

,700*

* 
-

,028 
-

,028 
1,000*

* 
1 -,020 ,481** 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 ,890 ,844 ,890 ,890 ,000 ,844 ,844 ,000 
 

,890 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
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peng
e12 

Pearson 
Correlati
on 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,028 

-
,020 

-
,020 

-
,028 

-
,028 

,700*

* 
-,020 -,020 1 ,301* 

Sig. (2-
tailed) 

,890 ,844 ,890 ,844 ,890 ,890 ,844 ,844 ,000 ,890 ,890 
 

,030 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

total 
skor 

Pearson 
Correlati
on 

,481
** 

,430*

* 
,301* ,559*

* 
,301* ,121 ,559*

* 
,302* ,430*

* 
,481** ,481** ,301* 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,030 ,000 ,030 ,392 ,000 ,030 ,001 ,000 ,000 ,030 
 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,619 12 

 

 

2. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Sikap 

Uji Validitas 

 
Correlations 

 
sika

p1 

sika

p2 

sika

p3 

sika

p4 

sika

p5 

sika

p6 

sika

p7 

sika

p8 

sika

p9 

sikap

10 

sikap

11 

sikap

12 

Total 

Skor 

sikap1 Pearson 

Correlation 

1 ,699
** 

,775
** 

,803
** 

,766
** 

,742
** 

,653
** 

,648
** 

,717
** 

,774*

* 

,683*

* 

,698*

* 

,831** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
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sikap2 Pearson 

Correlation 

,699
** 

1 ,776
** 

,708
** 

,793
** 

,795
** 

,812
** 

,866
** 

,812
** 

,782*

* 

,834*

* 

,863*

* 

,903** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap3 Pearson 

Correlation 

,775
** 

,776
** 

1 ,859
** 

,841
** 

,869
** 

,759
** 

,745
** 

,793
** 

,870*

* 

,718*

* 

,767*

* 

,907** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap4 Pearson 

Correlation 

,803
** 

,708
** 

,859
** 

1 ,857
** 

,851
** 

,769
** 

,648
** 

,769
** 

,773*

* 

,661*

* 

,715*

* 

,873** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap5 Pearson 

Correlation 

,766
** 

,793
** 

,841
** 

,857
** 

1 ,890
** 

,754
** 

,798
** 

,809
** 

,871*

* 

,729*

* 

,822*

* 

,921** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap6 Pearson 

Correlation 

,742
** 

,795
** 

,869
** 

,851
** 

,890
** 

1 ,813
** 

,815
** 

,852
** 

,894*

* 

,770*

* 

,839*

* 

,941** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap7 Pearson 

Correlation 

,653
** 

,812
** 

,759
** 

,769
** 

,754
** 

,813
** 

1 ,809
** 

,754
** 

,740*

* 

,798*

* 

,849*

* 

,881** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap8 Pearson 

Correlation 

,648
** 

,866
** 

,745
** 

,648
** 

,798
** 

,815
** 

,809
** 

1 ,736
** 

,816*

* 

,847*

* 

,899*

* 

,892** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap9 Pearson 

Correlation 

,717
** 

,812
** 

,793
** 

,769
** 

,809
** 

,852
** 

,754
** 

,736
** 

1 ,851*

* 

,767*

* 

,779*

* 

,896** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap1

0 

Pearson 

Correlation 

,774
** 

,782
** 

,870
** 

,773
** 

,871
** 

,894
** 

,740
** 

,816
** 

,851
** 

1 ,810*

* 

,841*

* 

,931** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap1

1 

Pearson 

Correlation 

,683
** 

,834
** 

,718
** 

,661
** 

,729
** 

,770
** 

,798
** 

,847
** 

,767
** 

,810*

* 

1 ,909*

* 

,882** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

sikap1

2 

Pearson 

Correlation 

,698
** 

,863
** 

,767
** 

,715
** 

,822
** 

,839
** 

,849
** 

,899
** 

,779
** 

,841*

* 

,909*

* 

1 ,925** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Total 

Skor 

Pearson 

Correlation 

,831
** 

,903
** 

,907
** 

,873
** 

,921
** 

,941
** 

,881
** 

,892
** 

,896
** 

,931*

* 

,882*

* 

,925*

* 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,978 12 

 

 

3. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Perilaku 

Uji Validitas 
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Correlations 

 
tinda

1 

tinda

2 

tinda

3 

tinde

4 

tinda

5 

tinda

6 

tinda

7 

tinda

8 

tinda

9 

tinda

10 

tinda

11 

tinda

12 

total 

skor 

tinda1 Pearson 

Correlation 

1 ,752
** 

,760
** 

,649
** 

,788
** 

,842
** 

,592
** 

,587
** 

,662
** 

,822
** 

,593
** 

,721
** 

,868** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda2 Pearson 

Correlation 

,752
** 

1 ,733
** 

,757
** 

,740
** 

,806
** 

,632
** 

,574
** 

,704
** 

,877
** 

,803
** 

,856
** 

,918** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda3 Pearson 

Correlation 

,760
** 

,733
** 

1 ,754
** 

,833
** 

,817
** 

,641
** 

,529
** 

,563
** 

,741
** 

,666
** 

,710
** 

,862** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda4 Pearson 

Correlation 

,649
** 

,757
** 

,754
** 

1 ,614
** 

,775
** 

,662
** 

,675
** 

,504
** 

,758
** 

,641
** 

,761
** 

,852** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda5 Pearson 

Correlation 

,788
** 

,740
** 

,833
** 

,614
** 

1 ,777
** 

,457
** 

,469
** 

,607
** 

,622
** 

,701
** 

,677
** 

,810** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda6 Pearson 

Correlation 

,842
** 

,806
** 

,817
** 

,775
** 

,777
** 

1 ,602
** 

,569
** 

,656
** 

,856
** 

,780
** 

,769
** 

,914** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda7 Pearson 

Correlation 

,592
** 

,632
** 

,641
** 

,662
** 

,457
** 

,602
** 

1 ,661
** 

,544
** 

,669
** 

,458
** 

,670
** 

,769** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
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tinda8 Pearson 

Correlation 

,587
** 

,574
** 

,529
** 

,675
** 

,469
** 

,569
** 

,661
** 

1 ,292
* 

,585
** 

,313
* 

,698
** 

,705** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,036 ,000 ,024 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda9 Pearson 

Correlation 

,662
** 

,704
** 

,563
** 

,504
** 

,607
** 

,656
** 

,544
** 

,292
* 

1 ,719
** 

,637
** 

,576
** 

,742** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda1

0 

Pearson 

Correlation 

,822
** 

,877
** 

,741
** 

,758
** 

,622
** 

,856
** 

,669
** 

,585
** 

,719
** 

1 ,728
** 

,807
** 

,916** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda1

1 

Pearson 

Correlation 

,593
** 

,803
** 

,666
** 

,641
** 

,701
** 

,780
** 

,458
** 

,313
* 

,637
** 

,728
** 

1 ,755
** 

,795** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,024 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

tinda1

2 

Pearson 

Correlation 

,721
** 

,856
** 

,710
** 

,761
** 

,677
** 

,769
** 

,670
** 

,698
** 

,576
** 

,807
** 

,755
** 

1 ,898** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Total 

Skor 

Pearson 

Correlation 

,868
** 

,918
** 

,862
** 

,852
** 

,810
** 

,914
** 

,769
** 

,705
** 

,742
** 

,916
** 

,795
** 

,898
** 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Uji Reliabilitas 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,959 12 
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KELAS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 12,9 12,9 12,9 

2 16 17,2 17,2 30,1 

3 13 14,0 14,0 44,1 

4 16 17,2 17,2 61,3 

5 18 19,4 19,4 80,6 

6 18 19,4 19,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

 

 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 1 1,1 1,1 1,1 

7 12 12,9 12,9 14,0 

8 17 18,3 18,3 32,3 

9 9 9,7 9,7 41,9 

10 18 19,4 19,4 61,3 

11 21 22,6 22,6 83,9 

12 12 12,9 12,9 96,8 

13 3 3,2 3,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

laki 

laki 

43 46,2 46,2 46,2 

2 50 53,8 53,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

 

 

PENGETAHUAN 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BAIK 90 96,8 96,8 96,8 

KURAN

G 

3 3,2 3,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

SIKAP 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid POSITIF 89 95,7 95,7 95,7 

NEGATI

F 

4 4,3 4,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

PHBS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BAIK 82 88,2 88,2 88,2 

KURAN

G 

11 11,8 11,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

 

PENGETAHUAN * PHBS Cross Tabulation 

 

PHBS 

Total BAIK 

KURA

NG 

PENGETAH

UAN 

BAIK Count 80 10 90 

% within 

PENGETAHUAN 

88,9% 11,1% 100,0

% 

KURA

NG 

Count 2 1 3 

% within 

PENGETAHUAN 

66,7% 33,3% 100,0

% 

Total Count 82 11 93 

% within 

PENGETAHUAN 

88,2% 11,8% 100,0

% 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,375a 1 ,241   

Continuity Correction ,070 1 ,792   

Likelihood Ratio ,999 1 ,318   

Fisher's Exact Test    ,318 ,318 

Linear-by-Linear 

Association 

1,360 1 ,244 
  

N of Valid Cases 93     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

SIKAP * PHBS Crosstabulation 

 

PHBS 

Total BAIK KURANG 

SIKAP POSITIF Count 79 10 89 

% within SIKAP 88,8% 11,2% 100,0% 

NEGATIF Count 3 1 4 

% within SIKAP 75,0% 25,0% 100,0% 

Total Count 82 11 93 

% within SIKAP 88,2% 11,8% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,695a 1 ,404   

Continuity Correctionb ,002 1 ,966   

Likelihood Ratio ,556 1 ,456   

Fisher's Exact Test    ,401 ,401 

Linear-by-Linear 

Association 

,688 1 ,407 
  

N of Valid Cases 93     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 10 

Dokumentasi Penelitian 
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