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Penerapan CTPS dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor 

predisposisi (pengetahuan) dan faktor pemungkin (ketersediaan sarana). Sebagian 

besar guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo sudah menerapkan CTPS 

akan tetapi penerapan CTPS yang benar masih rendah. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan CTPS pada guru 

PAUD di  wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dan dilakukan di 

tiga kelurahan yaitu Kelurahan Surau Gadang, Kelurahan Kurao Pagang dan 

Kelurahan Gurun Laweh pada bulan Februari-Mei 2017. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu guru PAUD dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang. Data 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik chi-square.   

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan guru PAUD dengan penerapan CTPS (p value = 0,004) dan ada 

hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana dengan penerapan CTPS di 

PAUD (p value = 0,000) pada α = 5 %. 

Disarankan Sanitarian memberikan penyuluhan mengenai langkah-langkah 

CTPS yang benar pada guru PAUD dan melakukan evaluasi pelaksanaan CTPS di 

PAUD yang ada di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 
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ABSTRACT 

 

 The application of CTPS is influenced by various factors including 

predisposing factors (knowledge) and enabling factors (availability of facilities). 

Most of the early childhood teachers in the working area of Nanggalo Puskesmas 

have applied the CTPS but the correct application of the CTPS is still low. The 

research aims to know the factors related to the application of CTPS in early 

childhood teachers in the work area of Puskesmas Nanggalo 2017. 

This research uses Cross Sectional approach and conducted in three urban 

villages namely Surau Gadang Village, Kurao Pagang Village and Gurun Laweh 

Village in February-May 2017. Population and sample in this research is PAUD 

teacher with sample 80 people. We were analyzed by chi-square statistical test. 

The result of the research shows that there is a significant correlation 

between the knowledge of PAUD teachers with the application of CTPS (p value 

= 0,004) and there is a significant correlation between the availability of facilities 

with the application of CTPS in PAUD (p value = 0,000) at α = 5%. 

Sanitarian is advised to provide on the right CTPS steps in PAUD teachers 

and to evaluate the implementation of CTPS in early childhood in the work area 

of Puskesmas Nanggalo. 

 

Keywords      : Application of CTPS, knowledge, availability of facilities 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan 

oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
1 

 
Millennium Development  Goals (MDGs) merupakan  sebuah paradigma 

pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium 

oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York  pada 

bulan September 2000 lalu. Delapan tujuan pembangunan MDGs diantaranya 

yaitu: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,mencapai pendidikan dasar untuk 

semua, mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan, menurunkan 

angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,memerangi HIV/AIDS, 

malaria dan penyakit menular lainnya,memastikan kelestarian lingkungan hidup, 

dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
2
 

 Tujuan MDGs yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan yaitu 

memastikan kelestarian lingkungan hidup dimana salah satu indikator dari tujuan 

tersebut adalah penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses 

terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi 

dasar pada tahun 2015.
3 
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, 

dari 67 indikator MDGs, Indonesia pada tahun 2015 mampu memenuhi target 49 

indikator. Akan tetapi masih ada 4 target MDGs yang masih belum tercapai 

diantaranya pengurangan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu (AKI), 

pengurangan penyandang HIV/AIDS, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
4 

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh 

kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan 

upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Sustainable 

Development GoalsatauSDGs(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan 

capaian target pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan 

internasional yang disepakati 193 negara  menggantikan MDGs pada akhir tahun 

2015.
1
 

SDGs berisi seperangkat tujuan yang disepakati dan berlaku bagi seluruh 

negara tanpa terkecuali dan memiliki 17 tujuan diantaranya : menghapus 

kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas 

pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, akses ke energi 

yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi 

ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, 

mencegah dampak perubahan iklim, menjaga sumber daya laut, menjaga 

ekosistem darat, perdamaian dan keadilan, serta revitalisasi kemitraan global.
5
 

Tujuan SDGs yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan yaitu air 

besih dan sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_internasional&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_internasional&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_internasional&action=edit&redlink=1
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lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih 

untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan 

buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan 

kesehatan manusia.
6
 

Dalam upaya sanitasi menjadi lebih baik, pemerintah mengadakan program  

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimana terdapat 5 pilar ,  yaitu Stop 

Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 

Pengelolaan Air Minum di Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah 

rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
7
 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 

(mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat.
8
 

Menurut Permenkes RI No. 2269  Tahun 2011, telah disepakati ada 5 

tatanan PHBS yaitu tatanan PHBS di rumah tangga, tatanan PHBS di institusi 

pendidikan, tatanan PHBS di tempat kerja, tatanan PHBS di tempat umum dan 

tatanan PHBS di fasilitas kesehatan.
9
 

PHBS dalam tatanan institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan 

peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan 

institusi pendidikan. Adapun 8 indikator PHBS di sekolah (Promkes,2016) yaitu : 

mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, 

mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih, 
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olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di 

sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan serta 

membuang sampah pada tempatnya.
10

 

Perilaku sehat cuci tangan pakai sabun yang merupakan salah satu perilaku 

hidup bersih dan sehat telah menjadi perhatian dunia. Hal ini karena masalah 

kurangnya praktik perilaku cuci tangan tidak hanya terjadi di negara berkembang 

saja, tetapi ternyata di negara majupun kebanyakan masyarakat masih lupa untuk 

melakukan perilaku cuci tangan. Fokus cuci tangan pakai sabun ini adalah anak 

sekolah sebagai agen perubahan dengan simbolisme bersatunya seluruh 

komponen keluarga, rumah dan masyarakat dalam merayakan komitmen untuk 

perubahan yang lebih baik dalam berperilaku sehat melalui cuci tangan pakai 

sabun. Mencuci tangan dengan benar mulai diajarkan saat anak sudah banyak 

bermain. 
11

 

Anak dibawah usia enam tahun rentan terhadap penyakit karena sistem 

imun  atau kekebalan tubuh yang belum terbentuk dengan sempurna. Ketika ada 

barang asing yang masuk, tubuh akan langsung merespon. Ada tiga respon tubuh 

kala ada benda asing yang masuk, yakni alergi, infeksi, dan murni karena tubuh 

menolak benda yang masuk. 
12

 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan perilaku sehat yang telah 

terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, 

infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan flu burung, bahkan disarankan untuk 

mencegah penularan influenza. Banyak pihak yang telah memperkenalkan 

perilaku ini sebagai intervensi kesehatan yang sangat mudah, sederhana dan dapat 
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dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Berbagai survey di lapangan 

menunjukan menurunnya angka ketidakhadiran anak karena sakit yang 

disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut setelah di intervensi dengan CTPS. 

(DepKes RI,2009). 
11

 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kedua tangan kita merupakan 

jalur utama masuknya kuman penyakit kedalam tubuh. Sebab tangan adalah 

anggota tubuh yang langsung berhubungan dengan mulut dan hidung. Hasil riset 

kesehatan dasar 2007 bahwa penyebab terbesar meninggalnya balita dan anak-

anak adalah diare dan ISPA. 
13

 

 Dokter spesialis anak dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A mengatakan, CTPS 

dengan air mengalir terbukti dapat menurunkan risiko diare hingga 50% dan ISPA 

hingga 45%. Penerapan CTPS dalam keluarga bisa membantu mengurangi tingkat 

penularan penyakit terutama pada anak-anak di bawah lima tahun yang daya tahan 

tubuhnya masih lemah. 
14 

Menurut Depdiknas (2006) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan 

pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Karena rentang usia dini merupakan 

rentangan usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran selanjutnya. Menurut Mutiah (2012), usia kritis adalah saat dimana 

individu memperoleh rangsangan, perlakuan atau pengaruh dari lingkungan pada 

saat yang tepat. 
15 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya  
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pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan  pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 137 tahun 2014 

tentang standar nasional PAUD menyatakan satuan atau  program  PAUD adalah 

layanan PAUD  yang dilaksanakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak 

(TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), 

Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis (SPS).
17 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyatakan guru memiliki 

tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
18

 Dalam penelitian ini, penulis menjadikan guru sebagai 

sampel karena tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang guru berkaitan 

dengan penerapan CTPS pada PAUD tersebut. 
 

Berdasarkan Permenkes RI No. 66 Tahun 2014, tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan anak TK antara lain penyuluhan PHBS.  Dalam 

upaya kesehatan anak didik,  menyatakan PHBS pada balita dan usia prasekolah 

diselenggarakan oleh guru  bekerjasama dengan orangtua dan tenaga kesehatan. 

Salah satu indikator dari PHBS tersebut adalah CTPS. Dalam hal ini pelaksanaan 

CTPS yang baik dan benar belum berjalan dengan baik berdasarkan pengamatan 

yang penulis lakukan.
19 
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Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak didik TK merupakan 

tanggung jawab puskesmas. Kegiatannya berupa pelatihan guru TK dan 

penyelenggara TK, penyuluhan bagi orang tua anak didik dan bimbingan teknik.
19 

Dikarenakan anggaran dana yang tidak mencukupi, pihak puskesmas belum ada 

melakukan penyuluhan maupun sosialisasi di PAUD yang ada di wilayah kerjanya 

yaitu Kelurahan Surau Gadang, Kelurahan Gurun Laweh dan Kelurahan Kurao 

Pagang. 

Struktur pembinaan upaya kesehatan anak didik berpusat pada 

KEMDIKNAS dan KEMENKES berlanjut pada Dinas Pendidikan dan Dinas 

Kesehatan Provinsi kemudian Dinas Pendidikan Kecamatan dan berakhir pada 

Puskesmas.
19 

Anggaran dana yang tidak mencukupi berdasarkan uraian diatas 

menjadi tanggung jawab lintas sektor terkait. 
 

Hasil studi Environmental Health Risk Assessment di 55 kabupaten pada 16 

provinsi tahun 2013 di Indonesia, menunjukan bahwa baru 18,5 persen 

masyarakat yang telah punya kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Angka ini 

menurut Menteri Kesehatan masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan melalui 

promosi kesehatan yang melibatkan berbagai pihak.
20 

Ketua TP-PKK Sumbar, Nevi Irwan Prayitno saat  membuka acara Hari 

Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS) di TK Pertiwi 1 Padang, 2016 

mengatakan pencapaian CTPS di Sumbar sudah mencapai angka 92,4 %  dari 

target 95 %. TP-PKK akan terus memantau, karena faktor kebiasaan akan berubah 

tergantung  dan sarana pendukung yang ada.
21 
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Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan 

untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.
22

Sarana yang mendukung berupa 

fasilitas yang digunakan untuk melakukan CTPS yaitu air, sabun dan  lap tangan 

yang bersih. 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari  Laporan Tahunan Kota Padang tahun 

2014,  Puskesmas Nanggalo belum mencapai target CTPS dimana presentase 

yang didapat 41,74 % 
. 
Angka  tersebut masih jauh dari target  CTPS yaitu 95 %. 

Puskesmas Nanggalo belum mencapai target  CTPS dikarenakan kurangnya 

anggaran untuk pelaksanaan program CTPS tersebut. Hal ini menjadi penghalang 

pelaksanaan program sehingga pelaksanaan CTPS tidak bisa terlaksana dengan 

baik.
23 

Menurut Judge dan Bono (2001), teori perubahan perilaku self efficacy yang 

menekankan adanya contoh dalam diri seseorang sehingga perilaku seseorang 

dicontoh oleh masyarakat  hingga menjadikan sebuah budaya masyarakat. Dalam 

penelitian ini, penerapan CTPS dapat terjadi dengan adanya peran guru yang 

memberikan contoh pada anak didiknya dengan menerapkan cuci tangan pakai 

sabun sehingga akan menjadi perilaku yang membudaya di institusi pendidikan.
24 

Menurut Lawrence Green (1980), ada 3 faktor penyebab seseorang 

melakukan perilaku kesehatan antara lain faktor predisposisi, faktor pemungkin 

dan faktor penguat.
24 

Dalam penelitian ini pengetahuan yang termasuk dalam 

faktor predisposisi menjadi bagian yang diperhatikan oleh penulis. Selain faktor 

predisposisi, faktor pemungkin berupa  ketersediaan sarana ikut berpengaruh 

dalam perilaku seseorang. Jika sarana CTPS seperti air mengalir, sabun, lap 
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tangan yang bersih tidak memadai untuk memungkinkan seseorang berperilaku 

CTPS, maka penerapan CTPS pun tidak terlaksana dengan baik oleh guru PAUD 

tersebut. Air mengalir yang dimaksudkan disini adalah air sekali pakai baik yang 

dialirkan dari kran maupun dari gayung dan ember. Dalam hal ini penulis ingin  

melihat apakah kedua faktor tersebut berhubungan dalam penerapan CTPS oleh 

guru di PAUD.
 

Dari survey awal  yang  penulis lakukan di TK Bakti 100 yang bertempat di 

Gurun Laweh,  sebagian besar guru PAUD hanya mengetahui istilah  CTPS  dan 

tidak mengetahui cara melakukan CTPS yang benar, alasan menggunakan sabun 

saat CTPS dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan CTPS. Selain kurangnya 

pengetahuan guru tentang CTPS, fasilitas sanitasi menjadi kendala  yang 

menyebabkan guru tidak dapat melakukan kegiatan CTPS dengan benar di TK 

tersebut. PAUD Khairat yang bertempat di Gurun Laweh juga belum menerapkan 

CTPS yang benar, anak didik mencuci tangan hanya menggunakan air saja dan 

tidak menggunakan sabun saat CTPS. 
 

Selain itu, survey awal juga penulis lakukan di  PAUD Sejahtera Bersama 

yang bertempat  di Kurao Pagang  juga memiliki permasalahan yang hampir sama 

dengan PAUD di Gurun Laweh yakni guru juga belum mengetahui cara 

melakukan CTPS yang benar dan guru tidak menyediakan lap tangan di PAUD. 

Sarana sanitasi berupa air dari kran ada tetapi tidak bisa digunakan karena rusak. 

Anak didik sudah mencuci tangan pakai sabun karena telah disediakan. PAUD 

Lentera Qolbu hanya menggunakan air saja untuk CTPS dan guru belum 

mengetahui langkah CTPS yang benar.
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PAUD Komunitas Menara yang bertempat di Kelurahan Surau Gadang 

memiliki air dan sabun untuk mencuci tangan tetapi belum ada menyediakan lap 

tangan sehingga penerapan cuci tangan belum efektif. Anak didik diajarkan 

mencuci tangan sebelum makan dan setelah bermain. Selain itu guru juga belum 

mengetahui cara mencuci tangan yang benar. Kemudian saat penulis melakukan 

survey di TK Kartika 1-61, guru baru mengetahui 6 dari 7 langkah CTPS yang 

benar dan dari segi fasilitas sarana CTPS disana sudah memadai. 
 

Berdasarkan pengamatan diatas, penulis mencoba melakukan penelitian 

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS) pada Guru PAUD di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo 

Tahun 2017”. 
 

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

penulis kemukakan adalah  “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada Guru PAUD di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Tahun 2017”.  

C.  TujuanPenelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan Cuci 

Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas 

Nanggalo tahun 2017. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusifrekuensi penerapan CTPS oleh guru PAUD di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017 

b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan  guru PAUD di wilayah 

kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

c. Untuk mengetahui distribusi frekuensi ketersediaan sarana CTPS di PAUD 

yang bertempat di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

d. Untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan dengan  penerapan 

CTPS pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

e. Untuk mengetahui adanya hubungan antara ketersediaan sarana dengan  

penerapan CTPS pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

tahun 2017. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan bagi guru agar menerapkan kebiasaan CTPS yang benar.  

2. Untuk peneliti sendiri bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai cara 

melakukan CTPS  yang benar. 

3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut tentang 

CTPS. 

E. Ruang Lingkup   

 Cakupan ruang lingkup yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi 

faktor predisposisi ( pengetahuan) dan faktor pemungkin (ketersediaan sarana) 

dengan penerapan CTPS pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 

Puskesmas Nanggalo memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Surau Gadang 
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dengan 13 PAUD, Kelurahan Kurao Pagang dengan 5 PAUD, dan Kelurahan 

Gurun Laweh dengan 2 PAUD.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

1. Pengertian CTPS 

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi 

dengan membersihkan tangan dan jemari menggunakan air dan sabun untuk 

menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan 

sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini 

dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan 

menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan 

kontak langsung ataupun kontak tidak langsung (menggunakan permukaan-

permukaaan lain seperti handuk, gelas, dan lain-lain). Tangan yang 

berhubungan langsung dengan kotoran manusia dan binatang  ataupun cairan 

tubuh lain (seperti ingus) dan makanan/minuman yang terkontaminasi saat 

tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus dan parasit pada 

orang lain yang tidak sadar dirinya sedang ditularkan.
25

 

Ada banyak penyakit yang bisa bersarang dalam tubuh bila kerap lalai 

mencuci tangan. Mulai dari bisul, jerawat, tifus, leptospirosis, jamur, polio, 

disentri, kolera, cacingan, hepatitis A, SARS, hingga flu burung. Penyakit-

penyakit ini dengan mudah memasuki tubuh lewattangan yang tercemar 

kuman, virus, dan parasit. baik saat memegang pintu, menekan tombol lift, 

bersalaman, memegang uang, kursi atau barang apa saja. Dari tangan yang 

tercemar kuman masuk ke mulut melalui makanan yang dipegang sehingga 

tangan menjadi perantara masuknya kuman dari kotoran atau tinja ke mulut.
26
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2.  Waktu  CTPS 

Kedua tangan  selalu terlibat dalam setiap aktifitas . Tangan yang kotor 

akan memudahkan mikroorganisme patogen masuk ke tubuh kita. Ada 

beberapa aktifitas yang mengharuskan  untuk melakukan cuci tangan setelah 

maupun sebelum kita melakukan aktifitas tersebut. Dalam program PHBS 

waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah (Kemenkes RI, 2011) : 
27

 

a. Sebelum dan sesudah makan, 

b. Sebelum memegang makanan, 

c. Setelah buang air besar dan juga air kecil, 

d. Setelah menyentuh unggas/hewan, termasuk unggas/hewan piaraan, 

e. Setelah bermain/berolahraga, 

f. Sebelum mengobati luka, 

g. Sebelum melakukan kegiatan apapun yang memasukkan jari-jari ke 

dalam mulut, 

h. Setelah membuang ingus dan membuang sampah, 

i. Setelah memegang uang, 

j. Setelah memegang sarana umum, 

k. Sebelum masuk kelas, 

l. Sebelum masuk kantin. 

3.  Sarana CTPS 

 Untuk melakukan CTPS yang baik dan benar, sarana yang diperlukan 

antara lain:
7
  

a. Air bersih. 

b. Sabun. 
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c. Lap tangan yang bersih. 

4.  Langkah-Langkah CTPS 

Menurut WHO, 7 langkah cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang baik 

dan benar adalah:
28

 

a. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air 

yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak 

tangan secara lembut. 

b. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 

c. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. 

d. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. 

e. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 

f. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. 

g. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara 

memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan 

dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk. 

 

Gambar 1.7 Langkah Cuci Tangan Pakai Sabun 
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5. Manfaat CTPS 

Adapun manfaat yang diperoleh dari cuci tangan pakai sabun, yaitu: 
29

 

a. Dapat menghilangkan lemak dan kotoran yang menempel di tangan.  

b. Dapat menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel atau 

bersarang di tangan. Menurut Journal of Environmental Research and 

Public Health menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat 

menghilangkan lebih dari 92% kuman penyebab penyakit yang 

menempel di tangan.  

c. Dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

kuman, seperti radang tenggorokan, masalah saluran pernafasan, 

disentri, diare, iritasi kulit, biang keringat, mata merah, jerawat, bau 

badan, tipus, cacingan, serta infeksi pada mata.  

d. Dapat mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang 

lainnya. Penularan penyakit bisa saja terjadi saat kita berinteraksi 

dengan seseorang yang sedang sakit. Untuk itu sangat dianjurkan untuk 

mencuci tangan dengan sabun segera setelah berjabat tangan ataupun 

setelah berkunjung ke tempat seseorang yang sedang sakit.  

6.  Ketersediaan Sarana CTPS  

Lawrence Green mengatakan bahwa untuk terbentuknya perilaku 

seseorang dipengaruhi olehtiga faktor dimana salah satunya adalah faktor 

pemungkin (enabling factor). Faktor pemungkin adalah faktor yang 

memungkinkan terjadinya perilaku. Faktor tersebut dapat berupa lingkungan 

fisik, sarana kesehatan, atau sumber-sumber khusus yang mendukung, dan 

keterjangkauan  sumber dan fasilitas kesehatan. Sarana kesehatan dalam 
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terbentuknya perilaku cuci tangan pakai sabun di sekolah tentunya adalah 

sarana yang harus disediakan dan dapat digunakan untuk pelaksanaan 

perilaku mencuci tangan pakai sabun secara benar, meliputi air mengalir, 

sabun dan handuk untuk lap pengering tangan.
24

 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan 

untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah 

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya tujuan 

tersebut seperti PAUD itu sendiri. 
22

 

7.  Peraturan yang berkaitan dengan CTPS 

Permenkes RI No. 66 Tahun 2014 menyatakan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan  anak TK   salah satunya adalah  

penyuluhan PHBS.  Dalam upaya kesehatan anak didik,  menyatakan PHBS 

pada balita dan usia prasekolah diselenggarakan oleh guru  bekerjasama 

dengan orangtua dan tenaga kesehatan.
19

 

Ada delapan indikator PHBS di institusi pendidikan yaitu mencuci 

tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun,mengkonsumsi 

jajanan sehat di kantin sekolah,menggunakan jamban yang bersih,olahraga 

yang teratur dan terukur,memberantas jentik nyamuk,tidak merokok di 

sekolah,menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan 

serta membuang sampah pada tempatnya.
30 

B. Perilaku  

Perilaku merupakan hasil pengalaman dan proses interaksi dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, tindakan 
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sehingga diperoleh keadaan seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan 

penahan. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara 

kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Perilaku adalah faktor kedua terbesar 

setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau 

masyarakat.  Oleh sebab itu, untuk membina dan meningkatkan kesehatan 

msyarakat, intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku sangat 

penting dan strategis mengingat pengaruh yang ditimbulkannya
.30

 

Menurut Lawrence Green (1980) , perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :
31

 

1. Faktor Predisposisi  (Predisposing Factor) 

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, 

tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat 

sosial ekonomi dan sebagainya.  Faktor ini mempermudah terwujudnya 

perilaku sehingga sering disebut dengan faktor pemudah. 

2. Faktor Penguat ( Enabling Factors) 

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau 

memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan maka faktor-faktor ini 

disebut faktor pendukung atau faktor pemungkin.  

3. Faktor penguat ( Reinforcing Factors) 

Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama 

(toga), sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Termasuk disini undang-

undang, peraturan-peraturan,  baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang 

terkait dengan kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat kadang-
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kadang bukan hanya perlu pengetahuan, sikap positif dan dukungan fasilitas 

saja melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari para tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan para petugas kesehatan. Disamping itu 

undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku tersebut.  

 Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan mambagi perilaku 

manusia itu kedalam tiga domain, sesuai dengan tujuan pendidikan. Bloom 

menyebutnya ranah atau kawasan yakni kognitif (cognitive), afektif (affective), 

psikomotor  (psychomotor). Dalam perkembanganny, teori Bloom ini modifikasi 

untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yakni :
31

 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu  dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan diperoleh dari hasrat ingin tahu. Semakin kuat hasrat ingin 

tahu manusia akan semakin banyak pengetahuan (Martianto Djamaris dikutip 

Jalaluddin, 2013:83). Rasa ingin tahu mendorong manusia mengemukakan 

pertanyaan. Bertanya tentang dirinya, lingkungan di sekelilingnya, ataupun 

berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya.Begitulah cara manusia 

mengumpulkan pengetahuan. 

Pengetahuan atau ranah koginif merupakan pedoman dalam membentuk 

tindakan seseorang (overt behavior). 
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a. Tingkat pengetahuan  

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan, yaitu:
31

 

1. Tahu (Know) 

Tahu berarti mengingat suatu materi yang telah dipelajari atau 

rangsangan yang telah direrima sebelumnya. Tahu merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa 

seseorang itu tahu adalah ia dapat menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan dan menyatakan. 

2. Memahami (Comprehension) 

Memahami berarti kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang 

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar. Orang yang paham dapat harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan dan meramalkan.  

3. Aplikasi/penerapan (Application) 

Aplikasi berarti kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode dan prinsip dalam konteks atau 

situasi nyata. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan menjabarkan materi atau objek kedalam 

bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi masih dalam satu struktur organisasi dan 

ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari 
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penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan, membuat bagan, 

membedakan, memisahkan dan mengelompokkan.  

5.    Sintesis (Synthesis) 

Sintesis merupakan kemampuan meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian didalam bentuk suatu keseluruhan yang baru atau kemampuan 

menyusun formulasi baru yang sudah ada. Sebagai contoh, dapat menyusun, 

merencanakan, meringkas dan menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan 

yang telah ada.  

6.    Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan kriteria sendiri atau kriteria yang telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan kuesionerjuga sering 

dikenal sebagai angket (Suharsimi Arikunto, 2013:27), yang menanyakan isi 

materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan dengan tingkat-

tingkat pengetahuan. Selain itu, angket juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan terbesar di wilayah yang luas. Angket dapat berupa 

pertanyaan/ pernyataan 10 tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau melalui pos atau internet (Sugiyono, 2013:199).
10

 

2. Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Koentjaningrat (1983), sikap 

merupakan kecendrungan yang berasal dari dari dalam diri individu untuk 
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berkelakuan dengan pola-pola tertentu, terhadap suatu objek akibat pendirian dan 

perasaan terhadap objek tersebut.
30 

Menurut  Sarwono (1997), sikap merupakan kecendrungan merespon 

(secara positif atau negatif) orang, situasi atau objek tertentu. Sikap mengandung 

penilaian emosional atau afektif (senang, benci, sedih), kognitif (pengetahuan 

tentang suatu objek),  dan konatif (kecendrungan bertindak).
30 

Menurut Newcomb, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak  yang menjadi predisposisi tindakan suatu perilaku, bukan pelaksanaan 

motif tertentu. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di 

lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Sikap terbentuk 

dari adanya interaksi sosial yang dialami individu. Interaksi tidak hanya berupa 

kontak sosial dan hubungan antar pribadi sebagai anggota kelompok sosial tetapi 

meliputi juga hubungan dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis 

sekitarnya.
31 

Menurut Allport (1954) komponen pokok sikap meliputi hal-hal berikut : 
31

 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 

c. Kecendrungan untuk bertindak (tend to behave) 

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk total attitude. 

Dalam hal ini, determinan sikap adalah pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan 

emosi.  Adapun tingkatan sikap terdiri atas empat tingkatan mulai dari yang 

terendah sampai tertinggi, yakni menerima, merespon, menghargai dan 

bertanggung jawab.
31 
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a. Menerima 

 Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Merespon 

 Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Terlepas dari benar 

atau salah, hal ini berarti individu menerima ide tersebut.  

c. Menghargai 

 Pada tingkat ini, individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah. 

d. Bertanggung jawab 

 Merupakan sikap yang paling tinggi dengan segala risiko bertanggung 

jawab terhadap sesuatu yang telah dipilih.  

Menurut Azwar (1995), pembentukan sikap dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, institusi atau lemabaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor emosi 

dalam diri individu. Sedangkan menurut Krech dkk (1962), pembentukan dan 

perubahan sikap dapat disebabkan oleh suatu interaksi kelompok dan situasi 

komunikasi media. Semua  kejadian tersebut mendapatkan pengalaman dan pada 

akhirnya akan membentuk keyakinan, perasaan serta kecenderungan 

berperilaku.
30 

Ciri-ciri sikap  yang diungkap oleh para ahli (Gerungan, 1996; 

Ahmadi,A.,1999; Sarwono, S.W,.2000, dan Walgito B., 2001), sikap memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:
32 
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a. Sikap tidak dibawa dari lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk melalui 

pengalaman, latihan sepanjang perkembangan individu. 

b. Sikap dapat berubah-ubah dalam situasi yang memenuhi syarat untuk itu 

sehingga dapat dipelajari. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi selalu berhubungan dengan objek sikap.  

d. Sikap dapar tertuju pada satu atau banyak obyek. 

e. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. 

f. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi.  

3. Praktik atau Tindakan  

Suatu sikap tidak secara otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau kondisi yang memungkinkan, antara fasilitas dan dukungan 

(support).
31 

Beberapa tingkatan praktik atau tindakan yang dilalui sebagai berikut:
30

 

a. Persepsi (perception)  

 Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang 

akan diambil merupakan praktik tingkat pertama. 

b. Respon terpimpin (guided response) 

 Hal ini berarti dapat melakukan sesuatu urutan yang  benar dan sesuai 

dengan contoh.  

c. Mekanisme (mechanism) 

Mekanisme berarti dapat melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis atau telah merupakan kebiasaan. 
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d. Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah suatu praktik atau tindakan yang telah berkembang dengan 

baik. Hal ini berarti tindakan tersebut telah dimodifikasi tanpa 

mengurangi kebenaran tindakan tersebut 

C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Perilaku  Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diriya sendiri 

(mandiri) dibidang kesehatan dan  berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

msyarakat
.8 

Pembinaan PHBS dilakukan melalui pendekatan tatanan karena setiap orang 

dalam tatanannya yang saling mempengaruhi dan menimbulkan interaksi yang 

dinamis antar beragai pribadi dalam tatanannya sehingga diharapkan dapat 

memacu peningkatan perilaku positif antar anggota dalam tatanan tersebut. 

Memantau, menilai dan mengukur tingkat kemajuan lebih mudah dibandingkan 

dengan perorangan.
8 

PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang 

pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, dan 

pemeliharaan kesehatan. Perilaku-perilaku tersebut harus dipraktikkan dimanapun 

baik di rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum 

dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dijumpai.
9 
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1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga 

PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah 

tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat 

serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
8
 

Tingkat pencapaian  pembinaan PHBS di rumah tangga dapat diukur 

melalui 10 indikator sebagai berikut : persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 

memberi bayi ASI ekslusif, menimbang balita setiap bulan, menggunkan air 

bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, 

memberantas jentik dirumah seminggu sekali, makan sayur dan buah seminggu 

sekali, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok didalam rumah.
8
 

Tujuan PHBS di rumah tangga adalah sebagai berikut:
8
 

a. Untuk meningkatkan dukungan dan peran aktif petugas kesehatan, petugas 

lintas sektor, media massa, organisasi msyarakat, LSM dan tokoh masyarakat 

dalam pembinaan PHBS di masyarakat. 

b. Meningkatkan kemampuan keluarga untuk melaksanakan PHBS. 

       Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga yaitu : 

pasangan usia subur, ibu hamil atau menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan 

pengasuh anak.
8 

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di institusi pendidikan 

PHBS  dalam tatanan di institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan 

dan peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan 

institusi pendidikan. Sasaran PHBS di tatanan institusi pendidikan adalah seluruh 

anggota keluarga institusi pendidikan dan terbagi dalam sasaran primer, sekunder 

dan tersier.
10 
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Sasaran primer adalah sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan 

di rubah perilakunya (individu atau kelompok dalam institusi pendidikan yang 

bermasalah). Sasaran sekunder adalah sasaran yang mampu mempengaruhi 

individu dalam institusi pendidikan yang bermasalah, misalnya kepala sekolah, 

tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan lintas sektor terkait. Sedangkan sasaran 

tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam 

menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk 

tercapainya pelaksanaan PHBS di sekolah. 
10 

Indikator PHBS adalah suatu alat ukur untuk menilai keadaan permasalan 

kesehatan di institusi pendidikan.  Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai 

ukuran untuk menilai PHBS di sekolah atau kegaiatan peserta didik dalam 

menerapkan PHBS di sekolah, antara lain: 
10

 

a. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. 

b. Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah karena lebih terjamin 

kesehatannya. 

c. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat serta menjaga kebersihan 

jamban. 

d. Olahraga dan aktivitas fisik yang teratur  sehingga  dapat meningkatkan 

kebugaran dan   kesehatan peserta didik. 

e. Memberantas jentik nyamuk di sekolah secara runtin. 

f. Tidak merokok di sekolah. 

g. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan peserta didik setiap 6 

bulan untuk memantau pertumbuhan peserta didik. 

h. Membuang sampah pada tempatnya.  
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Manfaat pembinaan PHBS di sekolah sebagai berikut:
8
 

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  

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.  

3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja 

PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja 

agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

mewujudkan tempat kerja sehat.  Ditempat kerja (kantor, pabrik, dan lain-lain), 

saaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Tempat 

Kerja ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi 

makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah 

ditempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah 

sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk, dan lain-lain.
8
 

Tujuan PHBS di tempat kerja, antara lain :
8
 

a. Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat 

kerja. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. 

c. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. 
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d. Menurunkan angka absensi tenaga kerja. 

e. Menurunkan angka penyakit akibat kerja/lingkungan kerja. 

f. Memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan 

masyarakat. 

Manfaat PHBS di tempat kerja, antara lain :
8
 

a. Meningkatkan kesehatan pekerja/karyawan/pegawai.  

b. Terwujudnya tempat kerja dan lingkungan kerja yang bersih dan rapi. 

c. Meningkatnya produktivitas kerja karyawan/pegawai yang berdampak 

positif terhadap pencapaian target dan tujuan. 

       Sasaran PHBS di lingkungan tempat kerja, antara lain: pekerja/ karyawan/ 

pegawai, pimpinan tempat kerja dan masyarakat lingkungan.
8
 

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat umum 

PHBS di tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, 

pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk 

mempraktikkan PHBS  dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat 

umum sehat
.8
 

       Ditempat umum (tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga, dan 

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

Tempat Umum ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, 

menggunakam jamban sehat, membuang sampah ditempat sampah, tidak 

merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah disembarang tempat, 

memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
31

 

Tujuan PHBS di tempat umum, antara lain:
8
 

a. Meningkatkan PHBS masyarakat di tempat-tempat umum. 
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b. Meningkatnya tempat-tempat umum sehat, khususnya tempat perbelanjaan, 

rumah makan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. 

Manfaat diterapkannya PHBS di tempat umum, antara lain: 
8
 

a.  Lingkungan di sekitar tempat-tempat umum menjadi bersih, indah dan sehat 

sehingga meningkatkan citra tempat umum tersebut. 

b. Masyarakat menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. 

c. Meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai akibat dari 

meningkatnya kunjungan pengguna tempat umum.  

Sasaran PHBS di tempat umum, antara lain : masyarakat pengunjung/ pembeli, 

pedagang, petugas kebersihan, kemanan pasar, konsumen, pengelola, jamaah, 

pemelihara/ pengelola tempat ibadah. 

5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

PHBS di fasillitas kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, 

masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk 

mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam 

mewujudkan institusi kesehatan sehat dan mencegah penularan penyakit di 

fasilitas pelayanan kesehatan.
8
 

Di fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-

lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan 

sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah  sampah, tidak merokok, 

tidak menggunakan NAPZA, tidak meludah disembarang tenpat, memberantas 

jentik nyamuk, dan lain-lain.
31
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Indikator mengetahui bahwa fasilitas kesehatan mewujudkan fasilitas 

kesehatan yang ber-PHBS di, maka terdapat beberapa indikatornya sebagai 

berikut:
8
 

a. Tersedianya sarana untuk mencuci tangan menggunakan sabun. 

b. Tersedia sarana untukm mengonsumsi makanan dan minuman sehat. 

c. Tersedia jamban sehat. 

d. Tersedia tempat sampah. 

e. Terdapat larangan untuk tidak merokok 

D. Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 pasal  14 menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah suatuupaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16

 

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian 

terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, danperlindungan anak usia dini untuk 

usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan 

kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun 

non formal.
33 

Satuan atau  program  PAUD adalah layanan PAUD  yang dilaksanakan 

dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal 

(BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD 

sejenis (SPS).
33 
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Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikanformal berbentuk Taman Kanak-

Kanak (TK)  dan Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yangsederajat, yang 

menggunakan program untuk anak usia 4- ≤6 tahun. Sedangkanpenyelenggaraan 

PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman PenitipanAnak(TPA) dan 

bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia(0-≤ 2 

tahun) ,( 2- ≤ 4 tahun), (4 - ≤ 6 tahun) dan Program Pengasuhan untuk anak usia(0 

sampai usia≤6 tahun),  Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, 

menggunakanprogram untuk anak usia ( 2 - ≤ 4 tahun ) dan (4 - ≤ 6 tahun).
33 

E. Peran Guru 

Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan 

yang paling strategis, sebab gurulah sebetulnya yang paling menentukan di dalam 

terjadinya proses belajar mengajar. Guru adalah seseorang figur yang mulia dan 

dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia 

sangat penting, tanpa ada guru yang dapat ditiru dan diteladani oleh manusia 

untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan 

agama.
34 

Dalam Undang-Undang Guru (pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa: Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
18 

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan ditingkat operasional, guru 

merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan tugas utamanya 

sebagai pendidik disekolah, guru melakukan tugas-tugas kinerja pendidikan dalam 
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bimbingan, pengajaran dan latihan. Semua kegiatan itu sangat terkait dengan 

upaya pengembangan peserta didik atau murid melalui penciptaan lingkungan 

kondusif, membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik.
35 

Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oelh Pullias dan 

Young dimana peran-peran guru di sekolah, antara lain :
36 

1. Guru sebagai pendidik 

       Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI pasal 39 

ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan 

serta melakukan pengabdian masyarakat. 

2. Guru sebagai pengajar 

       Kegiatan belajar mengajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti motivasi, hubungan peserta didik dengan guru  dan 

keterampilan  guru dalam berkomunikasi.  

3. Guru sebagai pembimbing 

       Guru sebagai pembimbing berdasarkan pengetahuannya dan 

pengalamannya bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.  

4. Guru sebagai model dan teladan 

       Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh 

peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang pendidik atau dengan kata lain 

pendidik mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta 

didik. Untuk itulah pendidik harus menjadi contoh (suri teladan) bagi 
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peserta didik, karena pada dasarnya pendidik adalah representasi dari 

sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang 

diharapkan dapat menjadi teladan  yang dapat ditiru. 

Institusi sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal, dipercaya akan 

membentuk perilaku dan pola pikir peserta didik. Sehingga untuk menanamkan 

perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan peserta didik, maka mutlak untuk 

dilakukan sejak dini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan 

konsep sekolah sehat atau Health Promoting School. Program sekolah sehat itu 

menitikberatkan pada upaya promotif,  preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam 

meningkatkan derajat kesehatan peserta didik.
37 

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan hidup sehat peserta 

didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh 

dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi menjadi 

sumberdaya manusia yang berkualitas.
38 

Mengutip pernyataan  dari WHO, sekolah sehat harus memiliki enam ciri 

utama yaitu : 
39 

1. Melibatkan peranan peserta didik, orang tua, dan para tokoh masyarakat 

maupun organisasi-organisasi di masyarakat. 

2. Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, meliputi sanitasi dan air 

yang cukup, pekarangan sekolah yang aman dari segala bentuk kekerasan 

dan pengaruh negatif penyalahgunaan zat-zat berbahaya melalui bina 

suasana yang memedulikan pola asuh, rasa hormat, dan saling percaya. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan sekolah melalui konten kurikulum 

yang mampu meningkatkan sikap dan perilaku sehat peserta didik, dan 
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mengembangkan keterampilan hidup yang mendukung kesehatan fisik, 

mental dan sosial. 

4. Bekerja sama dengan Puskesmas setempat, sekolah menyelenggarakan 

layanan kesehatan di antaranya berupa penjaringan kesehatan bagi 

peserta didik baru, diagnosis dini, pemantauan dan perkembangan, 

imunisasi, pengobatan sederhana dan pembuatan program-program 

makanan bergizi. 

5. Menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk  meningkatkan kesehatan, 

termasuk mewujudkan proses belajar mengajar yang dapat menciptakan 

lingkungan psikososial yang sehat bagi seluruh warga sekolah. 

6. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat. 

F. Promosi Kesehatan 

1. Pengertian Promosi Kesehatan 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dibutuhkan upaya promosi 

kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Promosi 

kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa 

perubahan (perbaikan) baik didalam masyarakat sendiri maupun organisasi 

dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). 

Dari dua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan tidak 

hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik 

kesehatan saja tetapi juga meningkatkan  atau memperbaiki lingkungan dalam 

rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan.
31 
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2. Prinsip Promosi Kesehatan 

Dalam Strategi Global Promosi Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO, 1984) merumuskan bahwa promosi kesehatan sekurang-kurangnya 

mengandung  tujuh  prinsip, yaitu :
31

 

a. Perubahan perilaku (behavior change) 

Perubahan perilaku yang dimaksudkan yaitu perubahan perilaku 

masyarakat  (sasaran primer), perilaku tokoh masyarakat (sasaran sekunder) 

dan perilakuparapembuat keputusan atau penentu kebijakan  (sasaran tersier) 

di berbagai jenis maupun tingkat institusi baik pemerintahan maupun non 

pemerintahan.  

b. Perubahan sosial (sosial change) 

Dalam melakukan perubahan sosial tidak hanya pada keluarga atau 

individu melainkan juga terhadap komunitas atau masyarakat.  Pendekatan 

perubahan sosial yang paling sering digunakan dalam program-program 

kesehatan adalah pengembangan komunitas (community jdevelopment).  

c. Pengembangan kebijakan (policy development) 

Pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan  dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat dan daerah serta juga dapat dikeluarkan oleh pemegang 

otoritas unit kerja  atau tempat kerja seperti perusaaan, pabrik, lembaga 

pendidikan  dan pengelola tempat-tempat umum.  

d.   Pemberdayaan (empowerment) 

Tujuan dari pemberdayaan dibidang kesehatan adalah masyarakat baik 

secara individu, keluarga dan kelompok atau komunitas mampu memelihara 

dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. 
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e.   Partisipasi masyarakat (community participation) 

Keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan seperti kader 

kesehatan, Posyandu, Polindes, pos kesehatan desa merupakan perwujudan 

partisipasi masyarakat dibidang kesehatan.  

f.   Membangun kemitraan (building partnership and alliance) 

Tujuan utama membangun kemitraan ini adalah untuk memperoleh 

dukungan sumber daya (man, money, material) bagi terwujudnya sarana dan 

prasarana guna memfasilitasi perilaku hidup sehat masyarakat.  

3. Tujuan Promosi Kesehatan 

Pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mecapai 3 

hal, yaitu: 
43

 

a. Peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. 

b. Peningkatan perilaku masyarakat. 

c. Peningkatan status kesehatan msyarakat. 

Menurut Green (1990), tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 

tingkatan yaitu:
43

 

a.    Tujuan Program 

Merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode 

waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. 

b.    Tujuan pendidikan 

Merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi 

masalah kesehatan yang ada. 

d. Tujuan perilaku 
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Merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai (perilaku 

yang diinginkan). Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan 

pengetahuan dan sikap.  

4. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan 

Berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan promosi atau pendidikan 

kesehatan, maka ruang lingkup kesehatan dapat dikelompokkan menjadi:
31 

a. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga (rumah tangga). 

Keluarga atau rumah tangga adalah unit masyarakat terkecil. Oleh 

sebab itu untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat harus dimulai 

dari keluarga masing-masing. Dalam keluarga mulai terbentuk perilaku-

perilaku masyarakat. Orang tua (ayah dan ibu) merupakan sasaran 

utama dalam promosi kesehatan pada tatanan ini. Karena orang tua, 

terutama ibu peletak dasar perilaku dan terutama perilaku kesehatan 

bagi anak-anak.  

b. Promosi kesehatan pada tatanan sekolah. 

Sekolah merupakan perpanjangan tangan pendidikan kesehatan 

bagi keluarga. Sekolah terutama guru pada umumnya lebih dipatuhi 

oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu lingkungan sekolah, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sehat akan sangat 

berpengaruh terhadap perilaku sehat anak-anak (murid). Kunci 

pendidikan kesehatan disekolah adalah guru, oleh sebab itu perilaku 

guru harus dikondisikan melalui pelatihan-pelatihan kesehatan,seminar, 

lokakarya dan sebagainya.  

c. Promosi kesehatan ditempat kerja 
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Tempat kerja merupakan tempat orang dewasa memperoleh 

nafkah untuk keluarga. Lingkungan kerja yang sehat (fisik dan 

nonfisik) akan mendukung kesehatan pekerja atau karyawannya dan 

akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak sehat serta rawan kecelakaan kerja akan 

menurunkan derajat kesehatan pekerjanya. Oleh sebab itu pemilik, 

pemimpin, atau manajer dari instistusi tempat kerja termasuk 

perkantoran merupakan sasaran promosi kesehatan sehingga mereka 

peduli terhadap kesehatan para pekerjanya dan mengembangkan unit 

pendidikan kesehatan di tempat kerja.  

d. Promosi kesehatan di tempat-tempat umum 

Tempat-tempat umum disini mencakup pasar, terminal, bandar 

udara, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat olahraga, taman kota 

dan sebagainya. Para pengelola tempat-tempat umum sasaran promosi 

kesehatan agar mereka melengkapi tempat-tempat umum dengan 

fasilitas sanitasi.  

e. Fasilitas pelayanan kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan ini mencakup Rumah Sakit (RS), 

Puskesmas, Poliklinik, rumah bersalin dan sebagainya. Sasaran utama 

promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah pimpinan  

dikarenakan merekalah yang bertanggung jawab atas terlaksananya 

pendidikan atau promosi kesehatan di institusinya.   
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G. Kerangka Teori 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Notoadmodjo, Soekidjo. Ilmu Perilaku Kesehatan.  

Jakarta : Rineka Cipta,2012 

 

 

 

Faktor Predisposisi 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Tradisi 

4. Kepercayaan 

5. Nilai-nilai 

6. Tingkat pendidikan 

7. Sosial Ekonomi 

 

 

Faktor Pemungkin 

Ketersediaan sarana 

dan prasarana atau 

fasilitas  

 

PERILAKU 

Faktor Penguat 

1. Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan 

2. Tokohmasyarakat 

3. Peraturan 

4. Undang-undang 
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Penerapan CTPS 

oleh guru PAUD 

H. Kerangka Konsep 

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka konsep meliputi pengetahuan dan 

ketersediaan sarana. Adapun susunan kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Variabel Independent    Variable Dependent 

 (Bebas)                (Terikat) 

 

I.  

J.  

 

 

 

 

 

 

K.  

 

I.    Definisi Operasional 

Variabel Dependen 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Cara 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1. Penerapan 

CTPS oleh 

guru PAUD 

Tindakan yang 

dilakukan guru 

dengan maksud untuk 

menerapkan CTPS 

berupa guru 

mrnjelaskan cara cuci 

tangan yang benar, 

guru menjelaskan jika 

kuman dapat 

menempel pada 

tangan jika tidak 

CTPS,  guru 

menjelaskan akibat 

tidak cuci tangan, 

guru menunjukkan 

Ceklis

t  

Observasi 0.Tidak 

diterap 

kan 

jika 

nilai < 

dari 3 

1. Diterap 

kan 

jika 

nilai  ≥ 

dari 3 

 

Ordinal  

Pengetahuan 

Ketersediaan sarana 
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peralatan untuk CTPS, 

guru memperagakan 

langkah CTPS, guru 

mengarahkan anak 

saat CTPS.  

 

 

Variabel Independen 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1. Pengetahuan  Hal-hal  

yangdiketahui 

guru PAUD 

mengenai  Cuci 

Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) 

berupa pengertian 

CTPS, manfaat 

CTPS, perlunya 

menggunakan 

sabun saat CTPS, 

sarana yang 

dibutuhkan untuk 

CTPS, waktu 

yang efektif untuk 

CTPS, cara 

melakukan CTPS 

yang benar, 

penyakit yang 

timbul jika tidak 

CTPS, dan maafat 

jika anak sudah 

terbiasa 

melakukan CTPS 

Kuesioner Wawancara 0. Rendah 

jika skor < 

mean   

 

1. Tinggi 

jika skor ≥ 

mean 

 

 

Ordinal 

2 Ketersediaan 

sarana 

Alat  yang 

digunakan dalam 

melakukan CTPS 

seperti air 

mengalir, sabun 

dan lap  tangan 

yang bersih  

Ceklist  Observasi  0.tidak 

tersedia 

sarana 

jika nilai 

< 2 

1. tersedi

a 

sarana 

jika 

nilai ≥ 

2 

Ordinal  
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J.    Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan dugaan sementara hubungan antara dua variabel 

yaitu : 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan  penerapan CTPS pada guru 

PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

2. Ada hubungan antara ketersediaan sarana dengan penerapan CTPS pada guru 

PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan pendekatan Cross Sectional untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Februari 2017 sampai dengan Mei 

2017  pada PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo yaitu : Kelurahan Surau 

Gadang, Kelurahan Kurao Pagang, dan Kelurahan Gurun Laweh. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah  keseluruhan objek  yang akan diteliti. Dalam wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo terdapat tiga kelurahan yaitu: Kelurahan Surau Gadang, 

Kelurahan  Kurao Pagang dan Kelurahan Gurun Laweh  dengan populasi guru 

PAUD yang berjumlah 80 orang. Karena jumlah populasi tidak banyak, maka 

semua populasi dijadikan sampel.  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari guru PAUD melalui 

kuesioner untuk mengetahui pengetahuan guru PAUD tentang CTPS, 

observasi sarana CTPS di PAUD sertaobservasi penerapan CTPS oleh guru 

PAUD. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder di dapatkan penulis dari Puskesmas Nanggalo dan 

Laporan Tahunan Kota Padang berupa data capaian program CTPS. Data 

lainnya diperoleh dari Kantor Lurah Surau Gadang, Kantor Lurah Kurao 

Pagang, dan Kantor Lurah Gurun laweh berupa  PAUD yang ada diwilayah 

tersebut. 

E. Pengolahan Data 

1. Editing 

Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis 

dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan yang 

terdapat pada  pencatatan  yang  ada  di  lapangan  dan  bersifat  koreksi. 

2. Coding 

Coding dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu 

dengan memberi kode pada tiap pertanyan maupun. Misalnya untuk 

pertanyaan nomor satu diberi kode P1 dan jika dalam jawaban terdapat 5 

macam kode jawaban, disesuaikan jawaban di kuesioner dengan kode yang 

telah dibuat.  

3. Entry data 

Entry data adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan 

cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Tabel yang dibuat dapat meringkas semua data yang akan dianalisis.  
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4. Cleaning  

Cleaning data adalah proses pengecekan data yang hilang, pengecekan 

meliputi pemerikasaan data yang out of range (di luar cakupan) dan tidak 

konsisten secara logika.  

F. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis Univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel (pengetahuan dan ketersediaan sarana) yang 

disajikan dengan tabel distribusi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen menggunakan uji chi square dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05). Jika p value ≤ 0,05 maka ada hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan bila pvalue 

> 0,05 maka tidak ada hubungan anatara variabel independen dengan 

dependen. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

yang terbagi atas tiga kelurahan yaitu Kelurahan Surau Gadang, Kelurahan Kurao 

Pagang dan Kelurahan Gurun Laweh. Kelurahan Surau Gadang memiliki 13 

PAUD, Kelurahan Kurao Pagang memiliki 5 PAUD dan  Kelurahan Gurun Laweh 

memiliki 2 PAUD.  

 Penyelenggaraan PAUD terdiri dari layanan seperti TK/RA/BA, KB,TPA 

dan satuan PAUD sejenis (SPS). Selama penelitian  layanan PAUD yang 

ditemukan berupa TK, KB, dan RA. Berikut daftar layanan PAUD yang berada 

dalam wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 

Tabel.1 

Daftar Layanan PAUD di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo 

Tahun 2017 

 

No Nama PAUD Alamat Kelurahan 

1 Harapan Bangsa Jl. Wirasakti III Perumdan Surau Gadang 

2. KB Bundo Kanduang 

AL  

Komplek TNI AL Surau Gadang 

3. KB Melati Indah  Jl. Belakang Pasar Siteba No. 

41 RT.01  

Surau Gadang 

4. KB Tunas Bangsa Jln. Punggai No. 2B RT. 04 

RW. 19 Belakang Kompi  

Surau Gadang 

5. PAUDKomunitas 

Menara 

Jl. Teknologi V RT. 03 RW. 21 Surau Gadang 

6. PAUD Maghfirah Jl. Teknologi IX No. 8A RT. 

01 RW. 01 

Surau Gadang 

7. RA Ruwas Indah  Jln. Pesisir Selatan III Surau Gadang 

8. TK Annisa 2 Jl. Raya Perjuangan No. 8 

Nanggalo 

Surau Gadang 

9. TK Hang Tuah Jl. Kmp TNI AL Agus Salim Surau Gadang 
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Padang 

10. TK Islam Shabrina Perum Indah Pratama Blok B.I 

RT. 06 RW. 01 

Surau Gadang 

11. TK Kartika 1-61 Jl. Wirasakti No. 1 Siteba Surau Gadang 

12. PAUD Al-Fathan  Jl. Komplek Kodam Blok1 

Siteba 

Surau Gadang 

13. TK Pertiwi 3 Jl. Agam Raya Perumnas 

Siteba 

Surau Gadang 

14. PAUD Lentera Qolbu Jl. Rakik II No. 6 Kurao Pagang 

15. PAUD Sejahtera 

Bersama 

Jl. Raya Kurao Pagang No. 4 Kurao Pagang 

16. TK Ar- Rahim Komp. Vilaku Indah IV 

Pondok Kopi Siteba 

Kurao Pagang 

17. TK Islam Thursina Jl. Berok No. 17 RT. 4 RW. 3 Kurao Pagang 

18. TK Sabbihisma 4 Jl. Komplek PGRI II Kurao Pagang 

19. PAUD Khairat Perum RT. 1 No. 1A Gurun Laweh 

20. TK Bakti 100 Jl. Gurun Laweh No. 7 Gurun Laweh 

 

B. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Februari sampai Mei 2017 

pada PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo yaitu Kelurahan Surau 

Gadang, Kelurahan Kurao Pagang dan Kelurahan Gurun Laweh mengenai Faktor-

Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

pada Guru PAUD didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

pengetahuan, sarana dan penerapan CTPS pada guru PAUD di wilayah 

kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

a. Distribusi Frekuensi Penerapan CTPS 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru PAUD 

di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel. 2 

Distribusi Frekuensi  Guru PAUD Berdasarkan Penerapan CTPS 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Penerapan CTPS Jumlah % 

1. 

2. 

Tidak diterapkan 

Diterapkan  

10 

70 

12,5 

87,5 

Jumlah 80 100 

 

Dari tabel 2diketahui bahwa guru yang tidak menerapkan kebiasaan 

CTPS di PAUD sebanyak 10 orang (12,5 %). Dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini aspek yang tidak diterapkan guru di PAUD sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Penerapan CTPSpada Guru PAUD di Wilayah 

Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Aspek yang diamati Penerapan 

Ada % Tidak % 

1 Guru menjelaskan cara-

cara mencuci tangan yang 

baik dan benar 

 

15 

 

18,75 

 

65 

 

81,25 

2.  Guru menjelaskan jika 

kuman dapat menempel di 

tangan jika tidak cuci 

tangan 

 

46 

 

57,5 

 

34 

 

42,5 

3.  Guru menjelaskan akibat 

jika tidak mencuci tangan 

pakai sabun pada anak 

 

50 

 

62,5 

 

30 

 

37,5 

4. Guru menunjukkan 

peralatan yang akan 

digunakan untuk mencuci 

tangan pakai sabun.  

 

71 

 

88,75 

 

9 

 

11,25 

5.  Guru memperagakan 

langkah-langkah mencuci 

tangan pakai sabun. 

 

80 

 

100 

 

0 

 

0 

6.  Guru mengamati dan 

mengarahkan anak dalam 

melaksanakan cuci tangan 

pakai sabun secara satu 

persatu.  

58 72,5 22 27,5 
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Berdasarkan aspek yang diamati didapatkan hasil persentase 

tertinggi dengan penerapan yang rendah yaitu guru menjelaskan cara-

cara mencuci tangan dengan baik dan benar (81,25 %). 

b. Distribusi frekuensi pengetahuan guru PAUD 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru PAUD 

di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel. 4 

Distribusi Frekuensi Guru PAUD Berdasarkan Pengetahuan 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Pengetahuan Jumlah % 

1. 

2. 

Rendah 

Tinggi 

29 

51 

36,2 

63,8 

Jumlah 80 100 

 

Dari tabel 4 diketahui bahwa guru dengan  pengetahuan rendah 

sebanyak 29 orang (36,2 %).Dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

pengetahuan guru sebagai berikut: 

Tabel 5. 

Indikator Pengetahuan CTPS Guru PAUD di 

Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Indikator Pengetahuan Pengetahuan 

guru PAUD 

(%) 

1 Apakah ibu tahu pengertian CTPS? 23,5 

2 Apa manfaat CTPS? 36,5 

3 Apa perlunya menggunakan sabun saat mencuci 

tangan? 

35,75 

4 Apa saja sarana yang dibutuhkan untuk CTPS? 51,75 

5 Kapan waktu yang efektif untuk CTPS? 34,75 

6 Bagaimana cara CTPS yang benar? 16,83 

7 Penyakit apa yang dapat timbul jika tidak CTPS? 35,5 

8 Apa manfaatnya jika anak sudah terbiasa CTPS? 34,75 

 



 
 

51 
 

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan pada guru PAUD diketahui 

persentase terendah terhadap pengetahuan CTPS guru mengenai cara 

melakukan CTPS yang benar (16,83 %). 

c. Distribusi frekuensi sarana CTPS 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada PAUD di wilayah 

kerja Puskesmas Nanggalo, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel. 6 

Distribusi Frekuensi  Ketersediaan Sarana CTPS Guru PAUD 

di Wilayah KerjaPuskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Sarana Jumlah % 

1. 

2. 

Tidak ada  

Ada 

25 

55 

31,2 

68,8 

Jumlah 80 100 

 

Dari tabel 6 diketahui bahwa guru yang tidak memiliki sarana 

sebanyak 25 orang (31,2 %). Dapat dilihat pada tabel dibawah 

ketersediaan sarana CTPS di PAUD sebagai berikut :  

Tabel 7. 

Observasi Sarana CTPS PAUD di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

No Sarana CTPS Observasi 

Ada % Tidak 

Ada 

% 

1.  Air 80 100 0 0 

2.  Sabun (baik cair maupun 

batangan) 

50 62,5 30 37,5 

2.  Lap tangan yang bersih 28 35 52 65 

  

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap sarana CTPS pada 

tabel 7 dapat dilihat bahwa persentase terendah ketersediaan sarana 

yaitu pada  penyediaan lap tangan yang bersih (35 %). 
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2. Analis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel dependen (penerapan) dan variabel independen (pengetahuan dan 

sarana)  pada guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 

2017.  

a. Hubungan Pengetahuan Guru PAUD dengan Penerapan CTPS 

Tabel. 8 

Hubungan Pengetahuan Guru PAUD dengan Penerapan 

CTPS di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

 

Pengetahuan 

Penerapan  

Jumlah 

 

% Tidak 

diterapkan 

Diterapkan 

Jumlah % Jumlah % 

Rendah 8 27,6 21 72,4 29 100 

Tinggi 2 3,9 49 96,1 51 100 

Jumlah 10 12,5 70 87,5 80 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 8,  responden dengan tingkat 

pengetahuan rendah terdapat 27,6 %  yang tidak menerapkan CTPS 

sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan tinggi 3,9 % yang 

tdak menerapkan CTPS.  

Hasil uji statistik didapatkan nilai p value < α  berarti adanya 

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan guru dengan 

penerapan CTPS pada PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

tahun 2017. 
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b. Hubungan Ketersediaan Sarana dengan Penerapan CTPS di PAUD 

 

 Tabel. 9  

Hubungan Ketersediaan Sarana dengan Penerapan CTPS 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017 

 

 

Sarana 

Penerapan CTPS  

Jumlah 

 

Persentase 

(%) 

Tidak diterapkan Diterapkan 

Jumlah % Jumlah % 

Tidak 

tersedia 

10 40 15 60 25 100 

Tersedia 0 0 55 100 55 100 

Jumlah 10 12,5 70 87,5 80 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 9, responden  dengan sarana yang 

tidak tersedia terdapat 40 % yang tidak menerapkan CTPS sedangkan 

semua responden dengan sarana tersedia menerapkan CTPS. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p value < α berarti  adanya 

hubungan yang signifikan antara penerapan CTPS dengan ketersediaan 

sarana PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 2017.  

C. PEMBAHASAN 

1. Penerapan CTPS pada Guru PAUD 

Hasil analisis statistik menggambarkan distribusi frekuensi guru yang 

menerapkan CTPS pada PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo adalah 

70 orang (87,5 %)  sedangkan guru yang tidak menerapkan CTPS adalah 10 

orang (12,5 %). Jadi, persentase tertinggiadalah pada guru yang menerapkan 

CTPS. 

Penerapan CTPS dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor 

predisposisi (pengetahuan) dan faktor pemungkin (ketersediaan sarana). 

Sebagian besar (87,5 %)  guru sudah menerapkan CTPS di PAUD akan tetapi 
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penerapan CTPS yang benar masih minim. Hal ini terhalang karena 

kurangnya pengetahuan guru mengenai cara CTPS yang benar serta 

ketersediaan sarana CTPS yang belum memadai. 

Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui guru PAUD sudah 

menerapkan kebiasaan CTPS di PAUD. Hal ini disebabkan CTPS termasuk 

dalam salah satu program kegiatan sekolah yang rutin diajarkan  selama 1 

bulan awal masa pembelajaran. Guru mengajarkan dan membimbing anak 

didik selama 1 bulan awal masa pembelajaran dalam melakukan CTPS. 

Akan tetapi berdasarkan enam aspek yang diamati terhadap penerapan 

CTPS pada masing-masing guru PAUD, tiga diantaranya memiliki persentase 

yang lebih sedikit dibandingkan aspek lainnya, diantaranya guru menjelaskan 

cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar (18,75 %), guru menjelaskan 

kuman dapat menempel di tangan jika tidak cuci tangan (57,5 %), dan guru 

menjelaskan akibat jika tidak mencuci tangan pakai sabun pada anak (62,5 

%).  

Untukmeningkatkan penerapan CTPS pada masing-masing PAUD, 

dibutuhkan upaya dan dukungan dari petugas kesehatan setempat. Upaya 

yang dapat dilakukan petugas kesehatan kepada guru PAUD dapat berupa 

pelatihan dalam upaya peningkatan kesehatan serta pemberian penyuluhan 

mengenai CTPS sehingga dengan adanya kegiatan tersebut penerapan CTPS 

nantinya akan berjalan dengan optimal. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Srimurnawingsih (2015) 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan CTPS dan air 

bersih mengalir di SD Negeri II Kota Karang Bandar Lampung menunjukkan 
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presentase responden yang menerapkan perilaku CTPS lebih banyak (71,2%), 

sedangkan yang tidak menerapkan CTPS (28,8%).
24

 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuantertentu dan untuk suatu kepentingan 

yangdiinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya.
22

 

Menurut Lawrence Green (1980), dalam Notoamodjo (2003:13) ada 3 

faktor penyebab seseorang melakukan perilaku kesehatan salah satunya faktor 

penguat (Reinforcing factors).
24

 Faktor ini dapat berupa sikap, peran dan 

perilaku petugas kesehatan (sanitarian) dalam memberikan pengetahuan 

berupa penyuluhan mengenai CTPS  pada guru sehingga akan mendorong 

tumbuhnya penerapan CTPS yang baik dan benar pada masing-masing 

PAUD. 

2. Pengetahuan Guru  PAUD Tentang CTPS 

Hasil analisis menggambarkan distribusi frekuensi guru PAUD 

denganpengetahuan tinggi tentang cuci tangan pakai sabun adalah 51 orang 

(63,8 %) sedangkan guru dengan pengetahuan yang rendah tentang cuci 

tangan pakai sabun adalah 29 orang (36,2 %). Dengan demikian hasil analisa 

univariat padafaktor pengetahuan cuci tangan menunjukanpresentase 

terbanyak adalah pada guru dengan pengetahuan yang tinggi. 

Dari wawancara dan analisis data yang dilakukan guna mengetahui 

pengetahuan guru PAUD, didapatkan hasil presentase guru PAUD mengenai 

CTPS tinggi. Akan tetapi pengetahuan mengenai cara melakukan CTPS yang 

benar masih minim (16,83 %).  Hal ini disebabkan karena belum adanya 
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penyuluhan yang didapatkan guru PAUD mengenai cara melakukan CTPS 

yang baik dan benar.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Srimurnawingsih (2015) 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan CTPS dan air 

bersih mengalir menunjukkan responden yang memiliki pengetahuan baik 

tentang cuci tangan lebih besar (65 %) daripada yang pengetahuan kurang 

(35%).
24

 

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan guru PAUD tentang CTPS,  

dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai 

langkah-langkah melakukan CTPS yang baik dan benar. Berbagai media 

dapat membantu dalam melakukan kegiatan penyuluhan seperti leaflet, poster 

maupun flipchart serta berbagai media lainnya.  

Pengetahuan merupakan salah satu modal utama yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman apa yang 

telah dilihat dan di dengar. Sehingga pengetahuan menjadi salah satu dasar 

dalam pembentukan perilaku seseorang.
24

 

Perilaku merupakan bentuk nyata atau perwujudan dari pengetahuan 

dan sikap seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal 

maupun non formal. Pendidikan dapat menghasilkan pengetahuan yang 

berguna dalam pembentukan perilaku. Pengetahuan yang rendah akan 

berpengaruh pula terhadap pembentukan perilaku seseorang. Dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih berlanjut daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan.  
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Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru ), di dalam 

diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, disingkat AIETA yang 

artinya (Notoatmodjo, 2012):
40

 

1. Awareness(kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam 

artimengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. 

3. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih 

baik lagi. 

4. Trial,orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

3. Ketersediaan Sarana CTPS di PAUD 

Hasil analisis menggambarkan distribusi frekuensi sarana CTPS yang 

tersedia di PAUD adalah 68,8 % sedangkan sarana yang tidak tersedia adalah 

31,2 %. Dengan demikian hasil analisa univariat pada faktor ketersediaan 

sarana menunjukan presentase terbanyak adalah pada PAUD dengan sarana 

yang memadai. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada masing-

masing PAUD, ditemukan masih ada penggunaan baskom secara bersama 

untuk mencuci tangan. Selain itu  ketersediaan lap tangan yang bersih belum 

tercapai disetiap PAUD yang ada di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 

Dilihat dari 20 PAUD yang terbagi atas 3 Kelurahan, ketersediaan sarana lap 
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tangan baru mencapai  35 %. Hal ini dikarenakan dana yang tidak memadai 

dari PAUD sendiri untuk memfasilitasi sarana CTPS tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Srimurnawingsih (2015) 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan CTPS dan air 

bersih mengalir menunjukkan presentase responden yang memiliki sarana 

cuci tangan lebih besar (55 %) dibandingkan dengan responden yang tidak 

tersedia sarana cuci tangan (45%).
24

 

Sarana adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan. Agar tercapai perilaku CTPS di instansti pendidikan tentunya 

harus tersedia sarana untuk pelaksanaan perilaku CTPS dengan benar, 

meliputi air mengalir, sabun dan lap tangan yang bersih. 

Semakin lengkap ketersedian sarana CTPS di PAUD tesebut maka akan 

semakin mudah pula untuk menerapkan kebiasaan CTPS  sedari dini pada 

anak didik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. 

Dalam upaya penyelenggaraan kesehatan pada anak usia pra sekolah 

(PAUD) diselenggarakan melalui kerjasama dari berbagai pihak. Guru 

bekerjasama dengan orangtua dan tenaga kesehatan dalam upaya tersebut. 

Untuk mengatasi masalah kurangnya sarana CTPS di PAUD, di anjurkan agar 

guru, orang tua dan tenaga kesehatan berkontribusi dalam upaya mengatasi 

penyediaan sarana CTPS tersebut. Kesuksesan dan keberlanjutan program 

tergantung dari dukungan dan komitmen antara guru, orang tua dan tenaga 

kesehatan. Orang tua dan tenaga kesehatan berbagai tanggung jawab untuk 

penyelenggaraan kesehatan dan ini merupakan peran sekolah untuk 

melibatkan kedua pihak tersebut. Dikarenakan tenaga kesehatan kekurangan 
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dana untuk menjalankan program, maka guru PAUD dan orang tua dapat 

saling bekerja sama berkontribusi dalam segi material maupun keuangan dan 

berbagai hal lainnya yang berguna untuk penyediaan sarana CTPS yang 

memadai di PAUD. 

4. Hubungan Pengetahuan Guru PAUD denganPenerapan CTPS 

Selama melakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan guru 

PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, diketahui dari 51 orang guru 

dengan pengetahuan tinggi sebanyak 49 orang guru (96,1 %) menerapkan 

CTPS di PAUD dan  2 orang guru  (3,9 %) yang tidak menerapkan CTPS di 

PAUD. Sedangkan dari 29 orang dengan pengetahuan rendah  sebanyak 21 

orang guru ( 72,4 %) menerapkan CTPS di PAUD dan 8 orang guru (27,6 %)  

yang tidak menerapkan CTPS di PAUD. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dari 80 orang guru, 65 orang 

guru (81,25 %) tidak menerapkan cara mencuci tangan pakai sabun yang baik 

dan benar. Selain itu, dilihat dari pertanyaan yang diajukan pada guru PAUD, 

sebagian besar guru tidak mengetahui langkah-langkah dalammelakukan 

CTPS yang benar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan guru 

tentang cara melakukan CTPS yang baik dan benar.   

Berdasarkan uji bivariat yang dilakukan di dapatkan nilai p value  = 

0,004  pada α = 5% , menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan guru dengan penerapan CTPS pada PAUD di wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo tahun 2017. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiati Septri Nugroho dan 

Nurrotul Fajriyah (2012) mengenai faktor yang berhubungan dengan 
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penerapan CTPS pada murid kelas III dan IV  di SDN 21 Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin  menunjukkan hubungan yang siginifikan antara 

pengetahuan terhadap penerapan CTPS dengan p value = 0,000 pada α = 5%   

artinya ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan terhadap penerapan 

cuci tangan pakai sabun.
41

 

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang 

melaluipengenalan sumber informasi dan ide yang diperoleh sebelumnya baik 

secaraformal maupun informal. Pengetahuan juga merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Menurut  Notoatmodjo 

(2010), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan  yaitu:
42

 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. 

2. Media masa / sumberinformasi 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Seseorang yang memiliki keluasan informasi, 

akan semakin memberikan pengetahuan yang jelas. 

3. Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. 
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4. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

5. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang 

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi masa lalu. 

Guru merupakan suri tauladan bagi anak didiknya dalam kegiatan  masa 

prasekolah hingga sekolah. Berdasarkan Permenkes RI No. 66 tahun 2014, 

menyatakan penyelenggaraan upaya kesehatan anak didik merupakan 

tanggung jawab bersama yang diselenggarakan oleh guru bekerjasama 

dengan orang tua dan tenaga kesehatan.  

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan kualiatas pelayanan kesehatan di PAUD. Pemberian penyuluhan 

ataupun pendidikan kesehatan kepada guru perlu dilakukan untuk menambah 

wawasan guru mengenai kesehatan khususnya penyuluhan mengenai CTPS 

yang baik dan benar.  

Berdasarkan  keterangan yang didapat dari guru PAUD selama 

wawancara, diketahui bahwa sebelumnya belum ada penyuluhan yang 

diberikan mengenai CTPS di PAUD tersebut.  Untuk itu setelah melakukan 

wawancara dan observasi, peneliti memberikan penyuluhan mengenai CTPS 

yang baik dan benar pada guru PAUD dengan pengetahuan yang rendah.  



 
 

62 
 

Semakin tinggi pengetahuan guru tentang CTPS maka akan semakin 

meningkat pula penerapan CTPS  yang baik dan benar pada PAUD tersebut.   

Untuk itu diharapkan guru PAUD dapat memanfaatkan berbagai media massa 

seperti internet, poster atau leaflet  untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

cara melakukan CTPS yang benar sehingga penerapan di PAUD dapat 

berjalan dengan maksimal. 

5. Hubungan Ketersediaan Sarana dengan Penerapan CTPS di PAUD 

Salah satu langkah CTPS yang baik dan benar menurut WHO yaitu 

kegiatan CTPS diakhiri dengan mengeringkan tangan menggunakan handuk 

atau lap yang bersih.  Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

pada masing-masing guru PAUD di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, 

penerapan CTPS yang baik dan benar baru mencapai angka 18,75 %. Hal ini 

dapat dipicu dari ketersediaan sarana CTPS yang belum memadai terutama 

dalam ketersediaan lap tangan yang bersih (35 %). 

Berdasarkan keterangan yang didapat dari guru PAUD, ketersediaan 

lap tangan untuk sarana CTPS disebabkan karena anggaran dana yang tidak 

memadai untuk memfasilitasi sarana CTPS tersebut.  

Dari hasil uji bivariat yang dilakukan di dapatkan  nilai  p value = 0,000  

pada α = 5% , menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

penerapan dengan ketersediaan sarana CTPS pada PAUD di wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo tahun 2017. Semakin tersedia sarana CTPS maka 

penerapan CTPS pun akan  meningkat pula.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Murwaningsih di Bandar 

Lampung dalam jurnal tentang Penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun di SDN 
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II Kota Karang menunjukkan hubungan yang signifikan antara sarana cuci 

tangan dengan penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun dan Air mengalir dengan 

p value = 0, 039 pada α = 5%.  di SDN II Kota Karang Bandar Lampung 

tahun 2015.
24

 

Lawrence Green mengatakan bahwa untuk terbentuknya perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor dimana salah satunya adalah faktor 

pendorong (enabling factor). Faktor pendorong adalah faktor yang 

memungkinkan terjadinya perilaku. Faktor tersebut dapat berupa lingkungan 

fisik, sarana kesehatan, atau sumber-sumber khusus yang mendukung, 

keterjangkauan sumber serta fasilitas kesehatan. Sarana kesehatan yang 

tersedia dapat memicu untuk pelaksanaan perilaku mencuci tangan pakai 

sabun dengan benar.
43

 

Sarana merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan 

suatu kegiatan.Dalam melakukan CTPS, sarana yang dibutuhkan yaitu air 

mengalir, sabun (baik batangan maupun cair) serta lap tangan yang bersih.  

Dalam menerapkan CTPS yang baik dan benar di dukung oleh ketersediaan 

sarana yang memadai. Tanpa adanya sarana yang memadai pelaksanaan 

CTPS yang baik  dan benar tidak akan maksimal. Untuk itu diharapkan guru  

melengkapi sarana CTPS pada masing-masing PAUD. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa lebih 

lanjut, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar (87,5 %) guru sudah menerapkan CTPS di PAUD.  

2. Lebih dari separuh (63,8 %) guru PAUD memiliki pengetahuan yang 

tinggi tentang CTPS .  

3. Lebih dari separuh (68,8 %)  sarana CTPS sudah memadai.   

4. Adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan guru PAUD 

dengan penerapan CTPS di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 

2017. 

5. Adanya hubungan yang signifikan antara dengan  ketersediaan sarana 

dengan penerapan CTPS di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tahun 

2017. 

B. Saran  

1. Untuk Sanitarian  

a. Diharapkan sanitarian  memberikan penyuluhan  mengenai 

langkah-langkah CTPS  yang benar di PAUD.  

b. Diharapkan sanitarian melakukan evaluasi pelaksanaan CTPS di 

PAUD.  

2. Untuk Guru PAUD 

a. Diharapkan guru membantu anak didik dalam menerapkan 

kebiasaan CTPS yang benar sedari dini. 
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b. Diharapkan guru mendampingi anak didik dalam pelaksanaan 

CTPS di PAUD. 

c. Diharapkan guru menyediakan lap tangan yang bersih untuk 

pelaksanaan CTPS di PAUD. 
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