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A. Latar Belakang 

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku 

sehat, hidup dalam lingkungan sehat dan sadar akan pentingnya kesehatan maka 

perlu adanya pembangunan kesehatan. Indonesia saat ini sedang gencar dalam 

menggalakkan Pembangunan Kesehatan pada periode 2015-2019 melalui 

Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar salah satunya paradigma sehat yang 

dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan 

kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Selain 

itu pula adanya program lain seperti Germas. Gerakan  Masyarakat Hidup Sehat 

(Germas) merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka germas yaitu peningkatan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Kemenkes, 2016). 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang 

dilakukan atas kesadaran untuk meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan serta 

berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS 

merupakan bagian dari upaya peningkatan promotif kesehatan dan pencegahan 

(preventif) penyakit (Mursida, 2016). Pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat dikelompokkan menjadi lima tatanan yaitu PHBS di Sekolah, PHBS di 

Rumah Tangga, PHBS di Institusi Kesehatan, PHBS di Tempat-Tempat Umum 

dan PHBS di Tempat Kerja. Dari kelima tatanan tersebut tatanan sekolah 
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merupakan tatanan awal untuk membentuk sumber daya yang sehat dan 

berkualitas (Notoatmodjo, 2007). 

Tatanan sekolah merupakan salah satu ruang lingkup promosi kesehatan. 

Promosi kesehatan di lingkungan sekolah sangat efektif karena anak sekolah 

merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena sudah terorganisasi dengan baik 

serta anak sekolah merupakan kelompok umur yang peka dan mudah menerima 

perubahan. Selain itu pula anak sekolah berada dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga mudah untuk dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan baik (Lubis,dkk, 2013). 

Anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, 

ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Jumlah usia sekolah yang cukup besar 

yaitu 30% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan masa keemasan untuk 

menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga anak sekolah 

berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS baik di 

lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat (Proverawati & Rahmawati, 

2012). 

Salah satu indikator PHBS pada tatanan sekolah yaitu mencuci tangan dengan 

air yang mengalir dan menggunakan sabun yang lebih dikenal dengan Cuci 

Tangan Pakai Sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan suatu 

kebiasaan membersihkan tangan dari kotoran dan berfungsi untuk membunuh 

kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan. Mencuci tangan yang baik 

membutuhkan peralatan seperti sabun, air mengalir yang bersih, dan handuk yang 

bersih. Cuci tangan pakai sabun mampu untuk mengurangi angka diare sebanyak 

45%, tetapi pemakaian sabun untuk cuci tangan hanya mencapai sekitar 3% dari 
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seluruh masyarakat yang menggunakan sabun untuk cuci tangan (Anggraeni, 

2016). 

Maka dari itu perlu adanya pendidikan kesehatan berupa penyuluhan. 

Menurut Notoatmodjo (2007), penyuluhan merupakan bagian dari pendidikan 

kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. 

Penyuluhan dapat dilaksanakan antara lain dengan metode ceramah. Dalam 

penelitian ini penggunaan metode ceramah didasari dengan metode yang sering 

dipakai untuk penyuluhan di Puskesmas. Di samping itu pula untuk 

menyampaikan informasi kesehatan terhadap individu maupun kelompok perlu 

adanya suatu media promosi kesehatan. Dengan adanya media promkes dapat 

mempermudah penerimaan informasi maupun pesan kesehatan bagi siswa. Media 

yang akan digunakan yaitu media elektronik berupa video. Dalam penelitian ini 

ingin diketahui perbedaan antara penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah dikombinasikan dengan media video.  

Menurut penelitian yang dilakukan Andrianus (2016), media promosi 

kesehatan menggunakan video dan modul secara signifikan memberikan pengaruh 

praktik cuci tangan. Hasil penelitian membuktikan jika hasil promosi kesehatan 

menggunakan media video lebih efektif dibandingkan dengan media modul dilihat 

dari mean reank antara kedua kelompok, yaitu 14,70 pada modul dan 10,50 pada 

video. Penelitian lain yang dilakukan Iskandar, dkk (2014) ada pengaruh 

modeling media video cuci tangan terhadap kemampuan mencuci tangan pada 

siswa kelas 4 di SD Wonosari 02 Semarang. Penggunaan modeling media video 

sebagai alternatif media pembelajaran di dalam menstimulus indra mata, dengar 
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dan indra lainnya lebih cepat diterima responden dibandingkan dengan 

menggunakan metode demonstrasi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SD Negeri 1 

Dawan Kelod diperoleh dari 7 orang yang diwawancara sebanyak 5 orang tidak 

tahu tentang CTPS sedangkan 2 orang mengatakan tahu tentang CTPS. 

Disamping itu pula siswa tidak mendapatkan penyuluhan tentang CTPS secara 

rutin dari pihak Puskesmas. Sarana untuk cuci tangan seperti wastafel tersedia 

sedangkan sabun dan lap tangan tidak tersedia. Kebiasaan cuci tangan siswa 

sekolah dasar tersebut juga belum sesuai dengan cara mencuci tangan yang baik 

seperti hanya menggunakan air bersih saja tanpa menggunakan sabun untuk 

mencuci tangan.  

Mengingat pentingnya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan 

serta tindakan siswa dengan penggunaan metode dan media yang efektif maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perbedaan penggunaan metode 

ceramah dengan metode ceramah kombinasi media video terhadap pengetahuan 

dan tindakan Cuci Tangan Pakai Sabun siswa di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 

2018. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu 

”Bagaimana Perbedaan Penggunaan Metode Ceramah dengan Metode Ceramah 

Kombinasi Media Video Terhadap Pengetahuan dan Tindakan Cuci Tangan Pakai 

Sabun Siswa di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah kombinasi media video terhadap pengetahuan dan tindakan cuci 

tangan pakai sabun siswa di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan 

dengan metode ceramah. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan 

dengan metode ceramah kombinasi media video. 

c. Untuk mengetahui tindakan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan 

dengan metode ceramah 

d. Untuk mengetahui tindakan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan 

dengan metode ceramah kombinasi media video. 

e. Untuk menganalisis perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah kombinasi media video terhadap pengetahuan CTPS. 

f. Untuk menganalisis perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah kombinasi media video terhadap tindakan CTPS. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi 

terkait metode dan media yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan 

yaitu metode ceramah dan media video. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi puskesmas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih metode dan media promosi kesehatan yang 

sesuai dan menarik bagi siswa khususnya untuk meningkatkan pengetahuan 

dan tindakan siswa. 

b. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pendidik dalam meningkatkan 

pendidikan  kesehatan menggunakan metode dan media yang efektif sehingga 

anak didik lebih mengerti tentang PHBS di sekolah terutama tentang cuci 

tangan pakai sabun. 

c. Bagi siswa 

Menambah wawasan pengetahuan tentang cuci tangan pakai sabun dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta siswa mampu memahami dan 

mengerti terkait cara mencuci tangan serta membagi ilmunya kepada teman-

teman, orang tua maupun masyarakat. 

 


