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SARI 

 

Andrian Dargo S. 2013. Survei Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Di SMA 

Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2012. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan 

dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Dra. Endang Sri Hanani, M,Kes Dosen Pembimbing II. Agus 

Pujianto, S.Pd.,M.Pd.  halaman 50 

Kata kunci : Usaha Kesehatan sekolah, trias UKS 
Keberadan Usaha Kesehatan Sekolah sangat penting untuk menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar, selain itu dengan keberadaan UKS akan 

mewujudkan sekolah yang sehat,sehingga nyaman bagi siswa dalam menimba 

ilmu. permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan UKS di SMA se- 

Kabupaten Purbalingga tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di 

SMA se-Kabupaten Purbalingga tahun 2012 meliputi mekanisme organisasi UKS, 

pelaksanaan program kerja UKS, ketersediaan sarana prasarana UKS dan 

ketersediaan sumber dana kegiatan UKS.. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi 

penelitian adalah semua Pembina UKS di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

dan sampel berjumlah 20 orang yang terdiri dari 10 orang kepala sekolah dan 10 

orang guru olahraga. Teknik pengumpulan data dengan angket dan 

observasi.Teknik analisis data yang digunakan deskriptif prosentase. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan UKS 

di SMA  se Kabupaten Purbalingga dalam kategori baik dengan persentase 

sebesar 80,0%. Hal ini dapat dilihat untuk mekanisme organisasi UKS sebesar 

50,0% (kategori baik), pelaksanaan program kerja UKS sebesar 55,0% (kategori 

baik), Ketersediaan sarana prasarana UKS 85,0% (kategori baik), sedangkan 

untuk  ketersediaan sumber dana UKS sebesar 55,0% (kategori baik) Faktor 

pendukung  pelaksanaan UKS  meliputi adanya dukungan dan koordinasi 

pelaksanaan mekanisme organisasi UKS dan pelaksanaan program kerja UKS 

baik dari sekolah maupun dari tim Pengawas Pembina UKS di Kabupaten 

Purbalingga, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan UKS meliputi kurang 

adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat terhadap kegiatan UKS dan tidak 

adanya ketersediaan dana dari orang tua dan masyarakat untuk kegiatan UKS serta 

masih adanya ruang UKS yang kurang memenuhi syarat dan tersedia apa adanya.  

 Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga dalam kategori baik. Faktor pendukung pelaksanaan UKS adanya 

dukungan dari sekolah dan pemerintah terhadap pelaksanaan UKS di sekolah 

sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak adanya dukungan dari orang tua 

dan masyarakat serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana UKS di sekolah. 

Saran yang dapat diberikan perlu dilakukan monitoring secara rutin 1 kali dalam 

sebulan terhadap kegiatan UKS khususnya di tingkat SMA oleh penanggung 

jawab UKS Puskesmas dengan bekerja sama dengan tim Pembina UKS 

Kecamatan, dan pembina UKS Kabupaten Purbalingga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia adalah upaya pendidikan dan kesehatan, sehingga upaya ini paling tepat 

dilakukan melalui institusi pendidikan. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya 

proses belajar mengajar harus menjadi “Health Promoting School”, artinya 

sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya.  

 Tidak sedikit anak yang menunjukkan perilaku tidak sehat, seperti lebih 

suka mengkonsumsi makanan tidak sehat yang tinggi lemak, gula, garam, rendah 

serat, meningkatkan risiko hipertensi, diabetes melitus dan obesitas, dan 

sebagainya. Apalagi sebelum makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, 

sehingga memungkinkan masukkan bibit penyakit ke dalam tubuh. Selain itu 

meningkatnya perokok pemula, usia muda, atau usia peserta didik sekolah 

sehingga risikonya akan mengakibatkan penyakit degeneratif.  

 Perilaku tidak sehat lainnya yang mengkhawatirkan adalah melakukan 

pergaulan bebas, sehingga terjerumus ke dalam penyakit masyarakat seperti 

penggunaan narkoba atau tindakan kriminal. Apalagi perilaku tidak sehat ini, 

disebabkan lingkungan yang tidak sehat, seperti kurang bersihnya rumah, sekolah, 

atau lingkungan masyarakatnya. Tantangan lain tentang perilaku tidak sehat 

muncul dari diri peserta didik sendiri. Aktifitas fisik mereka kurang bergerak, 

olahraga pun kurang, malas sehingga tidak bergairah baik di rumah maupun atau 
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di sekolah. Peserta didik pun cenderung lebih menyukai dan banyak menonton 

televisi, bermain videogames, dan play station, sehingga mengakibatkan fisiknya 

kurang bugar. Akibatnya mereka rentan mengalami sakit dan beresiko terhadap 

berbagai penyakit degeneratif di usia dini. Untuk itu diperlukan fasilitas dan 

program pendidikan jasmani atau olah raga memadai dan terprogram dengan baik, 

di sekolah dan di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini sangat mendukung dan 

memungkinkan peserta didik untuk bergerak, berkreasi, dan berolah raga dengan 

bebas, menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran fisiknya.  

 Kesehatan fisik peserta didik berhubungan positif terhadap kematangan 

emosi sosialnya. Guru atau orang tua perlu memberikan bekal yang penting bagi 

peserta didik yaitu menciptakan kematangan emosi-sosialnya agar dapat berhasil 

dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil 

secara akademik. Peserta didik pun akan mampu mengendalikan stress yang 

dialaminya, karena jika stress tidak dikendalikan akan menyebabkan timbulnya 

berbagai penyakit dan akan menjadi kendala untuk keberhasilan belajarnya. Untuk 

menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan 

jiwanya tersebut sekolah memiliki peran yang penting untuk menciptakan dan 

meningkatkan kesehatan peserta didik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan 

menciptakan lingkungan “Sekolah Sehat” (Health Promoting School/HPS) 

melalui UKS.  

 Upaya untuk mencapai generasi sehat sekolah dikenal dengan promosi 

kesehatan sekolah. Health Promoting School adalah sekolah yang telah 

melaksanakan UKS dengan ciri-ciri melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, 
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puskesmas serta semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, 

menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan pendidikan 

kesehatan di sekolah, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, ada 

kebijakan dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan berperan aktif 

dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2004). Akar dari sekolah 

sehat adalah pendidikan kesehatan dan lingkungan sekolah sehat (Konu & 

Rimpela, 2002).  

 UKS sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup 

sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang 

sehat, maka program UKS mempunyai Trias UKS yang meliputi pendidikan 

kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah 

yang sehat (Effendy, 1998). Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UKS 

sebagai upaya pendidikan dan kesehatan harus di laksanakan secara terpadu, 

berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, 

mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan 

melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari 

(Depkes RI, 2002).   

 Pelaksanaan UKS ditingkat pendidikan dasar (TK dan SD) berbeda dengan 

tingkat menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan UKS pada tingkat pendidikan 

menengah lebih difokuskan pada upaya preventif perilaku beresiko seperti 

penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), 

kehamilan tidak diinginkan, abortus yang tidak aman, infekti menular seksual, 

kesehatan reproduksi remaja, kecelakaan dan trauma lainnya. Perilaku ini rentan 
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dilakukan remaja karena sesuai dengan cirri dan karakteristik remaja yang selalu 

ingin tahu, suka tantangan dan ingin coba-coba hal baru.  

 Hasil penelitian maupun pengamatan yang di lakukan baik oleh 

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, 

dan Departemen Dalam Negeri bahwa kegiatan UKS di tinjau dari segi sarana dan 

prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah, 

makanan sehari-hari / gizi, kesehatan pribadi secara umum memperlihatkan 

bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik belum mencapai 

tingkat yang di harapkan (Depkes RI, 2002). Begitu pula dengan sasaran upaya 

kesehatan di tinjau dari cakupan sekolah, peserta didik di kaitkan dengan wajib 

belajar, mutu penyelenggaraan, ketenangan dan sarana prasarana belum seimbang 

dengan usaha pencapaian tujuan UKS serta prilaku hidup bersih dan sehat belum 

mencapai tingkat yang di harapkan di samping itu ancaman sakit terhadap murid 

masih tinggi dengan adanya penyakit Endemis dan kekurangan gizi (Depkes RI, 

2002). 

 Jumlah peserta didik yang berusia antara 5–19 tahun merupakan kelompok 

masyarakat yang mempunyai jumlah cukup besar yaitu 23% dari jumlah seluruh 

penduduk Indonesia (Perkiraan jumlah penduduk tahun 2020). (Lembaga 

Demografi UI, 1991), sedangkan peserta didik merupakan kelompok masyarakat 

yang mempunyai tingkat kesehatan yang yang lebih baik bila di bandingkan 

dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya, meskipun demikian kelompok ini 

yang rawan kerena berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan. 
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 Berdasarkan data tahun 2012 dari total sekolah dan madrasah di 

Kabupaten Purbalingga sebanyak 1251 buah dan semuanya telah melaksanakan 

UKS. Meskipun kesemuanya telah mimiliki UKS, namun dalam kenyataannya 

belum semua sekolah melaksanakan, mengembangkan dan membina UKS secara 

baik, maka petugas UKS sebagai pendidik kesehatan, pelayanan kesehatan dan 

pembinaan lingkungan hidup yang sehat perlu di tingkatkan.  

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang berfungsi sebagai saluran utama 

pembinaan kesehatan terhadap peserta didik, terasa sangat kurang dalam 

pelaksanaannya di SMA se-Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya sekolah yang belum sungguh-sungguh melaksanakan UKS secara 

terencana, terpadu dan terarah. Selain itu masih banyak sekolah yang belum 

mampu mengorganisasi UKS dengan baik. Misalkan, belum adanya kerjasama 

dengan orang tua siswa atau instansi terkait. Sehingga terkesan bahwa kesehatan 

anak didik adalah tanggung jawab orang tua semata. Sedangkan program 

pelayanan kesehatan di sekolah juga jarang dilaksanakan, apabila ada siswa yang 

sakit di sekolah, maka siswa yang sakit diantar pulang ke rumah dan diserahkan 

ke orang tuanya. 

Kondisi tersebut di atas semakin tidak didukung dengan tidak tersedianya 

dana UKS yang memadai. Sebagaimana yang penulis temukan dalam observasi 

awal menunjukkan bahwa SMA N 1 Padamara telah memiliki ruang UKS yang 

memadai seperti dipan/kasur pemeriksa yang kondisinya masih bagus, begitu juga 

dengan perlengkapan dan peralatan lainnya juga telah tersedia secara lengkap, 

seperti : obat-obatan untuk sakit kepala, obat untuk alergi kulit dan tetes mata 
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yang sudah btersedia disana, alat-alat medis yang sudah lengkap tersedia seperti : 

tensimeter, thermometer, alat pengukur tinggi badan dan berat badan yang sudah 

tersedia cukup lengkap, ditambah dengan peralatan PPPK yang sudah cukup 

lengkap, seperti tersedianya : kapas, gunting, perban, dan pembalut untuk siswa 

putri,  tetapi dalam pelaksanaannya peralatan tersebut hanya sebagai hiasan saja 

tanpa digunakan fungsinya secara maksimal. Kegiatan-kegiatan penyuluhan 

kesehatan dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas sebagai mitra kerja 

UKS juga jarang dilaksanakan,menurut hasil observasi penyuluhan kesehatan 

dilaksanakan setiap 6 bulan sekali  sebagai akibat keterbatasan dana yang 

disediakan sekolah untuk kegiatan UKS. 

Sumber daya manusia dan sumber dana yang cukup untuk membiayai 

pelaksanaan UKS sangat diperlukan karena tanpa didukung sumberdaya manusia 

yang berkompeten dibidang kesehatan dan penyediaan dana yang cukup maka 

mustahil program UKS dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu berbagi pihak 

harus mengupayakan dana dari berbagai sumber untuk keperluan penyelenggaran 

UKS, mengingat UKS adalah suatu yang sangat penting untuk menjaga 

keberhasilan anak didik di sekolah.  

Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kesehatan dapat 

dipenuhi dengan melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas 

setempat sedangkan sumber dana dapat diperoleh dari berbagai pihak, yaitu dari 

pemerintah, masyarakat dan sektor lain yang mungkin. Kesemuanya itu harus di 

berdayakan demi terlaksananya progaram UKS dengan baik. Tetapi dalam 
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kenyataaannya, tidak sedikit sekolah yang tidak dapat melaksanakan UKS dengan 

baik, dengan alasan minimnya dana yang tersedia.  

 Begitu pentingnya program UKS dalam upaya peningkatan pendidikan 

dan kesehatan peserta didik maka peran petugas kesehatan mempunyai peranan 

yang sangat penting dan intensitas pembinaan dan pengembangan UKS perlu di 

tingkatkan agar derajat kesehatan anak dan lingkungan sekolah tercapai melalui 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat, 

mengingat fungsi tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat di samping 

guru yang setiap hari menghadapi peserta didik (Depkes RI, 2002). Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul 

survey pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di SMA se-Kabupaten Purbalingga. 

1.2 Permasalahan  

 Bagaimanakah pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA se-

Kabupaten Purbalingga tahun 2012 yang  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga tahun 2012, yang meliputi: 

1. Pengorganisasian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga tahun 2012 

2. Pelaksanaan program kerja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA se-

Kabupaten Purbalingga tahun 2012 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga tahun 2012 
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4. Ketersediaan sumber dana dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) di SMA se-Kabupaten Purbalingga tahun 2012.    

1.4 Penegasan Istilah  

1. Usaha Kesehatan Sekolah, adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan mulai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA/MAK (Tim Pembina 

Kesehatan Sekolahan, 2010: 7).  

1.5 Manfaat Hasil Penelitian  

 Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut:  

1. Bagi Pelaksana kegiatan UKS di sekolah, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman akan arti penting UKS dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan upaya menciptakan lingkungan remaja yang secara 

mental, fisik dan sosial. 

2. Bagi siswa secara keseluruhan, diharapkan dapat memahami pentingnya UKS 

dalam menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan turut 

serta menciptakan lingkungan sekolah yang ramah. 

3. Bagi sekolah dapat terciptanya lingkungan yang sehat sehingga dapat 

menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang berjalan lancar.  

1.6 Sumber Pemecahan Masalah  

Keberhasilan pelaksanaan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah pada 

akhirnya akan melibatkan atau tercermin pada perilaku hidup sehat dan derajat 

kesehatan peserta didik, dan ini adalah dampak yang diharapkan dari keseluruhan 

program pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah. Hal ini tidak lain 
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karena Usaha Kesehatan Sekolah adalah salah satu wahana untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin, yang 

dilakukan secara terpadu oleh empat Departemen terkait beserta seluruh 

jajarannya baik pusat maupun didaerah. Adapun landasannya, mentri kesehatan, 

Mentri Agama, dan mentri dalam negri (Purnomo ananto, dkk., 1996: 1) 

Usaha Kesehatan Sekolah penting sekali artinya dalam usaha peningkatan 

kesehatan anak didik. Agar usaha tersebut dapat berhasil dengan baik, diperlukan 

adanya program kerja yang baik dan terencana. Agar usaha tersebut dapat berhasil 

dengan baik, diperlukan adanya program kerja yang baik dan terencana. Program 

kerja yang baik yaitu bila program tersebut dapat dilaksanakan sesuai situasi dan 

kondisi setempat. Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tiga program, disebut 

Trias Program Usaha Kesehatan Sekolah yang terdiri atas: 

1. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan 

2. Pemeliharaan kesehatan di sekolah  

3. Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat  

Program-program tersebut harus dilaksanakan bersama-sama dan terpadu 

agar mendapatkan hasil yang maksimal (Djoned Sutatmo, 1979: 33). Dari teori-

teori yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat tercapai 

pelaksanaan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah secara baik dan maksimal 

dengan tujuan maksimal dengan tujuan meningkatkan kesehatan para peserta 

didik diperlukan suatu program kerja yang baik dan terencana 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab II dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang kegiatan pelaksanaan 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang meliputi pengertian UKS, organisasi UKS, 

program UKS sarana dan prasarana UKS dan dana serta biaya UKS. Berikut 

penjelasannya.  

2.1 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)   

2.1.1 Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

UKS adalah kependekan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Pengertian Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) adalah Usaha kesehatan sekolah (UKS) adalah segala 

usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada 

setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK/RA sampai 

SMA/SMK/MA/MAK (Tim Pembina Kesehatan Sekolah, 2010: 7). Dalam 

melaksanakan program UKS ini, mengacu pada UU No.23 tahun 1992, UU No.20 

tahun 2003 serta SKB empat menteri, menteri agama, menteri pendidikan 

nasional, menteri kesehatan , menteri dalam negeri.  

Menurut Depkes RI (2011), UKS adalah upaya terpadu lintas program dan 

lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya 

terbentuk perilaku hidup sehat dan bersih baik bagi peserta didik, warga sekolah 

maupun warga masyarakat. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan bagian 

dari program kesehatan anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang 

berusia 6-21 tahun, yang sesuai dengan proses tumbuh kembangnya dibagi 
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menjadi 2 sub kelompok yakni pra remaja (6-9 tahun) dan remaja (10-19 tahun). 

Menurut Effendi (1998), UKS adalah bagian dari usaha pokok yang menjadi 

beban petugas puskesmas yang ditujukan pada sekolah-sekolah dan anak beserta 

lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai keadaan kesehatan anak sebaik-

baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi-

tingginya. 

2.1.2 Tujuan UKS 

 Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pretasi 

belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal 

dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan secara 

khusus tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan 

mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang didalamnya mencakup: 

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip 

hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di 

sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga maupun di lingkungan 

masyarakat, 

2. Sehat, baik dalam arti fisik, mental, social maupun lingkungan, dan 

3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, 

penyalahgunaan narkoba, alcohol dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah social lainnya (Tim 

Pembina Kesehatan Sekolah, 2010:8).   
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2.1.3 Sasaran UKS 

 Menurut tim Pembina kesehatan sekolah (2010: 9), sasaran pembinaan dan 

pengembangan UKS meliputi: 

1. Sasaran primer : peserta didik 

2. Sasaran sekunder  : guru, pamong belajar/tutor orang tua, pengelola 

pendidikan serta TP UKS di setiap jenjang 

3. Sasaran tertier : lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra-sekolah sampai 

pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah 

dan perguruan agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya.  

 Sasaran  lain UKS adalah sarana dan prasarana pendidikan keseharan dan 

pelayanan kesehatan serta lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga 

dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai lembaha pendidikan merupakan 

media yang penting untuk menyalurkan segala bentuk pembaharuan tata cara dan 

kebiasaan hidup sehat, agar lebih mudah tertanam pada anak-anak. Dengan 

demikian, akan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan keluarga, 

masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Anak didik 

dikemudian hari diharapkan akan memiliki sikap dan kebiasaan hidup dengan 

norma-norma kesehatan. Peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat 

menengah termasuk perguruan tinggi beserta llingkungannya merupakan sasaran 

utama dari pembinaan UKS, sehingga secara fungsional departemen kesehatan 

bertanggung jawab atas kesehatan anak didik.  
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2.1.4 Ruang Lingkup Program UKS 

 Ada beberapa jenis kegiatan UKS dan jenis kegiatan UKS dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan UKS dan 

Trias UKS. Ruang lingkup UKS adalah ruang ruang lingkup yang tercermin 

dalam tiga program pokok usaha kesehatan sekolah (Trias UKS), yaitu pendidikan 

kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Bagian-

bagian jenis kegiatan tersebut termasuk dalam program kegiatan UKS. Bentuk-

bentuk kegiatan pengelolaan UKS meliputi: 

1. Pembentukan tim pelaksana UKS 

2. Terlibatnya unsure guru dan petugas puskesmas 

3. Penyusunan program kerja UKS 

4. Pengawasan pelaksanaan 7K 

5. Laporan pembinaan dari Puskesmas 

6. Penyuluhan tentang UKS  

7. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan tim pelaksana program kerja  

8. Penyedia sarana pelayanan kesehatan  

9. Pembuat laporan pelaksana UKS kepada tim Pembina UKS  

10. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan tim Pembina UKS  

2.1.4.1 Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan  

 Pendidikan kesehatan merupakan upaya memberikan bimbingan kepada 

peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan 

peserta didik dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik, selain di bidang kesehatan peserta didik 
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juga dibina dalam bidang kesehatan lingkungan yang merupakan bagian yang 

sangat mempengaruhi pembentukan pribadi peserta didik, adanya proses kenaikan 

bagi peserta didik, maka harus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi setiap tahun 

sehingga peserta didik terpapat materi kesehatan dan kesehatan lingkungan. 

Menurut tim Pembina kesehatan sekolah (2010: 9), penyelenggaraan pendidikan 

kesehatan meliputi aspek: 

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk senantiasa 

berperilaku hidup sehat,  

2. Penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal terhadap 

pengaruh buruk dari luar, 

3. Pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Indah Entjang (1997:120), kegiatan-kegiatan dari pendidikan kesehatan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pendidikan tentang kesehatan perorangan dan lingkungan 

2. Pendidikan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

3. Pendidikan tentang makanan sehat dan hidup yang teratur 

4. Pendidikan tentang sikap yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang rapi 

5. Pendidikan tentang pencegahan kecelakaan  

Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam program kegiatan UKS pada 

Pendidikan kesehatan meliputi sebagai berikut (tim Pembina kesehatan sekolah, 

2010:9): 

1. Pelaksanaan pemeriksaan berkala 
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2. Pelaksanaan pemeriksaan rutin  

3. Pelaksanaan lomba pengetahuan kesehatan sekolah 

4. Pelaksanaan pemeriksaan tinggi badan 

5. Pengadaan alat peraga 

6.  Pelaksanaan dokter kecil 

7. Pelaksanaan pemeriksaan berat badan 

8. Pengadaan alat peraga UKS 

9. Pengadaan kegiatan lomba kebersihan badan 

10. Pengadaan kegiatan lomba kebersihan ruang kelas 

   Pendidikan kesehatan dilakukan secara intra kurikuler dan ekstra 

kurikuler. Kegiatan intra kurikuler adalah melaksanakan pendidikan pada saat jam 

pelajaran berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendidikan ini 

hanya diberikan pada saat mata pelajaran pendidikan jasmani saja, namun bisa 

juga secara integrative pada saat pelajaran lainnya. Kegiatan ekstra kurikuler 

adalah melaksanakan pendidikan di luat jam pelajaran yang dilakukan di sekolah 

atau diluar sekolah, misalnya melaksanakan penyuluhan tentang gizi dan narkoba 

terhadap peserta didik, guru dan orang tua.  

2.1.4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  

Kegiatan-kegiatan dari pelayanan kesehatan antara lain mencangkup 

pemeriksaan kesehatan perorangan dan lingkungan secara berkala yang meliputi: 

pemeriksa kesehatan gigi dan mulut, mata, telinga, dan tenggorokan, kulit dan 

rambut, dan sebagainya (Nasrul Effendi, 1998: 114):  
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1. Usaha pencegahaan dan pemberantasan penyakit menular (vaksinasi dan 

sebagainya) 

2. Usaha kesehatan gizi sekolah 

3. Mengirimkan anak-anak yang memerlukan perawatan khusus kepihak yang 

lebih ahli P.P.P.K dan pengobatan sederhana (Indah Entjang, 1997: 120-121).  

Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan penjaringan (screening) 

antara lain pengukuran Tinggi Badan (TB), penimbangan Berat Badan (BB), tes 

kesegaran jasmani, pemeriksaan mata (visus), mengukur Lingkar Lengan Atas 

(LILA). Pelayanan kesehatan ini bertujuan dapat mengetahui gambaran keadaan 

kesehatan dan status gizi remaja. Menurut Tim Pembina UKS (2010:28-29), 

pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: 

1. Kegiatan peningkatan (promotif), latihan keterampilan teknis pemeliharaan 

kesehatan dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelajaran 

kesehatan, antara lain: kader kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, berkebun 

dan lomba.  

2. Pembinaan sarana lingkungan sekolah, antara lain:  

a. pembinaan warung sekolah 

b. lingkungan sekolah yang terpelihara  

c. dan pembinaan keteladanan berperilaku hidup sehat 

3. Kegiatan pencegahan (preventif)  

4. Memelihara kesehatan yang bersifat umum dan khusus 

5. Penjaringan kesehatan bagi anak 

6. Monitoring/memantau peserta didik 

7. Usaha pencegahan penyakit menular 



17 
 

8. Kegiatan penyembuhan dan pe,ulihan (kuratif dan rehabilitative) 

9. Diagnose dini  

10. Pengobatan pada penyakit 

11. P3K dan P3P  

2.1.4.3 Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat 

 Pembinaan, lingkungan sekolah sehat merupakan salah satu unsure penting 

dala membina ketahanan sekolah harus dilakukan, karena lingkungan kehidupan 

yang sehat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan seluruh komunitas sekolah 

serta peningkatan daya serap siswa dalam proses belajar mengajar. Maka 

pembinaan lingkungan sekolah sehat dilaksanakan melalui 7K. Menurut tim 

Pembina kesehatan sekolah (2010: 10), pembinaan lingkungan kehidupan sekolah 

sehat, baik fisik, mental, social maupun lingkungan yang meliputi: 

1. Pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, 

kerindanganm kekeluargaan) 

2. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap 

rokok 

3. Pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah (guru, murid, pegawai 

sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar).  

Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan lingkungan sehat seperti 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemeliharaan pertamanan, pembentukan 

Taman Obat Keluarga (TOGA). Menurut WHO (Depkes, 2008) adapun 

pembinaan kepada peserta didik agar dapat menerapkan pentingnya UKS 

diantaranya dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kerja bakti kebersihan sekolah secara rutin dan terrencana 
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2. Melaksanakan kerja bakti dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah  

3. Membuang sampah pada tempatnya dan pengadaan tempat sampah di depan 

kelas, dipilah antara sampah organic dan anorganik 

4. Mengolah sampah organic menjadi kompos 

5. Tidak mencorat-coret dinding dan bangku 

6. Menyiram jamban sampai bersih sesudah dipakai 

7. Membuat dan memelihara kapling, kebun sekolah, TOGA, taman sekolah  

8. Mengikuti kegiatan dinamika keompok (wisata, olahraga dan kesenian).  

2.1.5 Organisasi UKS 

Menurut Adik Wibowo dkk. (1983: 27-29) struktur organisasi UKS 

mengikuti struktur organisasi Departemen Kesehatan RI, sesuai dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/IV/Kab/B.U/1975 tertanggal 29 April 

1975 yaitu: 

2.1.5.1 Tingkat Pusat 

Sub Direktorat Kesehatan Sekolah dan Olahraga, Direktorat Kesehatan 

Masyarakat terdiri dari beberapa seksi yaitu : seksi kesehatan anak sekolah dan 

mahasiswa, seksi kesehatan anak-anak luar biasa, seksi olahraga kesehatan, seksi 

pengembangan metode. Fungsi dan tanggung jawabnya : membuat program kerja 

melakukan koordinasi, melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan UKS 

di seluruh Indonesia, mengusahakan bantuan teknis dan materiil, bersama-sama 

dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum tentang 

kesehatan pada umumnya dan Usaha Kesehatan Sekolah pada khususnya, 

menyelenggarakan lokakarya, seminar, rapat kerja diskusi penataran dan lain-lain.  
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2.1.5.2 Tingkat Provinsi  

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksana UKS 

di tingkat provinsi yang meliputi : membuat rencana program kerja, membuat 

bimbingan teknis, melakukan koordinasi dan pengawasan, menerima laporan 

kegiatan dari tingkat Kabupaten/ kota melaporkan kegiatan ke tingkat pusat, 

memberi bantuan materi dan keuangan ke daerah tingkat II dan lain-lain usaha 

yang dianggap perlu.  

2.1.5.3 Tingkat Kota/Kabupaten  

Penanggung jawabnya adalah UKS pada Dinas Kesehatan Kabupaten/ 

Kota. Fungsi dan tanggung jawabnya meliputi : membuat rencana kerja harian, 

melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak 

didik dan masyarakat sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS di 

sekolah, melaporkan kegiatan ditingkat provinsi, menyelenggarakan kursus-

kursus kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan setempat, 

memupuk kerjasama baik pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 

UKS.  

2.1.5.4 Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Puskesmas  

Berdasar ketentuan yang ada maka Usaha Kesehatan Sekolah merupakan 

salah satu unit dari puskesmas dimana kegiatan-kegiatan kesehatan dilaksanakan 

di wilayah kerjanya.  

2.1.5.5 Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Sekolah  

Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah merupakan wilayah kerja 

dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekolah-



20 
 

sekolah hingga tingkat pusat, diperlukan organisasi yang baik. Untuk 

memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah terjadinya 

tumpang tindih dari berbagai kegiatan UKS sebaiknya diwujudkan dalam satu 

wadah atau badan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem kerja operasional 

UKS harus dipahami sebaik-baiknya. Sebab, tidak sedikit sekolah atau guru yang 

beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari petugas kesehatan saja atau 

sebalikya petugas kesehatan menganggap UKS merupakan tanggung jawab 

jajaran pendidikan sekolah atau guru semata-mata.  

Memperhatikan kenyataan di lapangan, keberhasilan dalam pelaksanaan 

UKS melibatkan berbagai instansi dari Departemen, instansi, dan badan-badan, 

seperti:  

1. Departemen Dalam Negeri  

2. Departemen Pendidikan Nasional  

3. Departemen Kesehatan  

4. Departemen Agama  

Berbagai instansi dan badan-badan seperti:  

• Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan 

Umum,Peternakan, Pertanian , dan sosial.  

• POGM (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru)  

• Badan-badan/organisasi non pemerintah seperti PMI, Kepramukaan, mungkin 

juga LSM.  

• Berbagai perusahan swasta yang ada hubungannya dengan usahakesehatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 
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Sehingga secara umum struktur organisasi UKS meliputi:  

1. Tim Pembina  

 Pembinaan dan pengelolaan UKS yang dilaksanakan dalam organisasi 

UKS adalah tim Pembina dan tim pelaksana. Menurut Purnomo Ananto dkk 

(1996: 5-6), untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS 

secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuk tim pembina UKS pada setiap 

jenjang pemerintahan yaitu :   

1. Tim pembina UKS Tingkat Pusat ; 

2. Tim pembina UKS Tingkat Prop[insi ( Dati I ) 

3. Tim pembina UKS Tingkat Kab/Kodya/Kotip (Dati II) dan 

4. Tim pembina UKS Tingkat kecamatan 

5. Untuk di sekolah/madrasah/pondok pesantren, dinamakan Tim Pelaksana 

UKS  

Struktur organisasi tim pelaksana UKS di Sekolah/Madrasah/Pondok 

pesantren yang telah dibakukan adalah sebagai berikut: 

1) Pembina   : Kepala Desa/Lurah (Surat Edaran Mendagri No. 

411.5/2057/PUOD, 4 Juni 1988). 

2) Ketua   : Kepala Sekolah/Madrasah/Pondok pesantren  

3) Ketua I   : Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan/LKMD 

4) Ketua II  : Unsur BP3/POMG 

5) Sekretaris   : Unsur Guru  

6) Anggota   : Unsur Puskesmas dan unsure pengurus OSIS (dokter 

kecil/kader kesehatan remaja).  
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Sedangkan untuk struktur organisasi tim Pembina UKS tingkat Kecamatan, yang 

bertugas langsung membina sekolah dan madrasah di wilayah kerjanya adalah 

sebagai berikut: 

1) Ketua   : Camat  

2) Ketua I  : Kakandep Dikbud Kecamatan  

3) Ketua II   : Kepala Puskesmas  

4) Ketua III   : Penilik/Pendaris/Pergurais/PPA 

5) Ketua IV   : Kepala Ranting Dinas P dan K  

6) Ketua V   : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan  

7) Sekretaris   : Staf Kecamatan  

8) Anggota   : Unsur Kandep Dikbud, unsure Puskesmas, Unsur Depag, 

unsure Dinas PP/PK, dan unsure PKK Kecamatan.  

2. Tim Pelaksana  

 Tim pelaksana berkedudukan di Sekolah/Madrasah/ Pondok Pesantren 

yang merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan UKS di sekolah.  

2.1.6 Sarana dan Prasarana UKS  

 Saran dan prasarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi: 

2.1.6.1 Ruang UKS atau Klinik Sekolah 

 Saran yang ada diruang UKS adala seperti meja obat/ meja alat 

kedokteran, bed pemeriksa, Mejadan kursi petugas UKS, sekat pembatas/ gurden, 

Lemari obat atau kotak obat, Alat pengukur tinggi badan, Wastafel atau waskop, 

Embar plastik untuk menampung kotoran bekas, pembalut dan lain-lain.  
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2.1.6.2 Alat-alat pemeriksa 

 Alat pemeriksa yang diperlukan adalah seperti Stestoskop, Tensi meter, 

Thermometer, Lampu senter, Senellen’s test chart, dan Alat-alat PPPK. 

2.1.6.3 Alat-alat PPPK 

Alat-alat PPPK yang diperlukan adalah seperti Kapas, Perban atau 

Pembalut, Kasa seteril, Plester, Tensoplas, Kain segitiga, Obat merah< gunting 

kecil, dan besar, Pinset, dan lain-lain (Suparyanto, 2012). Perlengkapan P3K 

dibutuhkan pada saat perjalanan untuk menghindari masalah yang lebih serius jika 

terjadi kecelakaan. Berikut beberapa perlengkapan P3K: 

1. Plester luka (band aid) 

2. Obat antiseptik (obat merah atau betadine) dan alkohol 

3. Kain pembalut, kapas steril, kasa steril, perban kain, perban plastik, plester. 

4. Bidai atau spalk 

5. Gunting, pisau kecil, peniti 

6. Sabun antiseptik 

7. Snake bite kit untuk mengantisipasi gigitan ular 

8. Obat antimalaria  

9. Obat-obatan yang umum digunakan (obat penghilang rasa sakit, sakit kepala, 

demam, influenza, batuk, maag, alergi, sakit perut, dan lain-lain). 

10. Krim antisinar matahari (sunscreen) 

11. Krim untuk luka bakar (bioplacenton), serta 

12. Obat-obatan pribadi 
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2.1.6.4 Obat-obatan 

Obat-obatan sehari-hari yang diperlukan adalah seperti Obat penawar 

nyeri atau sakit kepala, Obat mules, Obat alergi, Obat merah, Tetes mata, Saleo, 

kulit, dan lain-lain.  

2.1.7 Dana dan Biaya UKS 

 Usaha kesehatan sekolah dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari biaya 

atau dana, sebagai penunjang tercapainya program yang telah direncanakan 

sebelumnya. Kegiatan yang memerlukan dana, perlu dipertimbangkan dan diatur 

sehingga dana yang diperlukan tidak membertkan orangtua peserta didik 

(disesuaikan dengan kemampuan). Sumber dana kegiatan pada sekolah diperoleh 

dari orang tua peserta didik, dan SBPP. Inpres sumbangan lain yang tidak 

mengikat, dan dana yang diusahakan oleh sekolah melalui kegiatan peserta didik 

misalnya hasil kebun sekolah ( Poernomo Ananto dkk, 1996: 12).  

Pengelolaan suatu organisasi, terlebih dahulu manajemen menetapkan 

tujuan dan sasaran, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi 

sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian disusun dan dievaluasi 

melalui proses penyusunan anggaran. 

Adapun pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan 

Asri (1989 : 6), adalah sebagai berikut : “Suatu pendekatan yang formal dan 

sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Pada dasarnya anggaran yang 

bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama 
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karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga 

dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian 

tujuan diantara para manajer dan bawahannya. 

Lebih jelas lagi Munandar (2001: 1), mengungkapkan pengertian anggaran 

adalah sebagai berikut : “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” 

Dari pengertian anggaran yang telah diutarakan di atas dapatlah diketahui bahwa 

anggaran merupakan hasil kerja (output) terutama berupa taksiran-taksiran yang 

akan dilaksanakan di waktu yang akan dating. Karena suatu anggaran merupakan 

hasil kerja (output), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang 

disusun secara teratur dan sistematis. Secara lebih terperinci Munandar (2001: 16) 

menjelaskan proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran. 

2. Pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan 

taksiran-takisiran dalam rangka menyusun anggaran. 

3. Menyusun anggaran serta meyajikannya secara teratur dan sistematis 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. 

5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. 

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi 

dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian 

terhadap kerja yang telah dilaksanakan. 
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2.2 Kerangka Konseptual  

Kegiatan UKS di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga dalam 

pelaksanaanya, UKS kurang berfungsi sebagai saluran utama pembinaan 

kesehatan terhadap peserta didik. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih 

banyak sekolah yang belum menyadari tentang pentingnya fungsi dan kegunaan 

UKS itu sendiri. Sering kita jumpai sekolah yang tidak memiliki ruang UKS 

khusus, ketika ditanyakan mengenai hal tersebut kebanyak menjawab kurangnya 

dana. Dari hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan 

dan program UKS tidak berjalan dengan maksimal. Bagaimana akan maksimal 

jika untuk sarana utama yaitu ruang UKS tidak punya, dimana itu merupakan 

sarana pendukung yang seharusnya dimiliki. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan an kegunaan tertentu. Berdaarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2008: 2) 

         Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

penelitian yang diharapkan. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan analisis kuantitatif, sesuai dengan tujuan agar dapat memperoleh hasil data 

dengan lengkap sesuai yang diinginkan.   

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

 Azwar (2003: 5) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metoda statistika. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 12) penelitian 

kuantitatif yaitu banyak dituntut menggunakan angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya. Penelitian kuantitatif adanya kejelasan unsur tujuan, pendekatan, subjek, 

dan sumber data. Azwar (2003:7) menjelaskan penelitian deskriptif adalah 
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penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat 

fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan analisis kuantitatif, sesuai dengan tujuan agar dapat memperoleh data 

dengan lengkap sesuai yang diinginkan. Sehingga survei dengan angket dan 

observasi atau pengamatan lapangan dirasa sebagai cara yang tepat untuk 

mendapatkan data dari sejumlah unit atau individu. Penelitian deskriptif dengan 

analisis kuantitatif merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian, 

yang didalamnya terdapat nilai keilmuan yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, 

sistematis dan analisis yang menggunakan statistik/ angka-angka  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Menurut Suharsmi Arikunto populasi adalah sebagai keseluruhan subyek 

penelitian, semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (2002: 108). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua pembina UKS SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

yang berjumlah 20 orang dari 10 SMA Negeri, yakni SMA N 1 Purbalingga, SMA 

N 2 Purbalingga, SMA N 1 Padamara, SMA N 1 Kutasari, SMA N 1 Karangreja, 

SMA N 1 rembang, SMA N 1 Bokateja, SMA N Bocari, SMA N 1 Kemangkon, 

SMA N 1 Kejobong.  
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3.3.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel  

Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan  untuk mengarnbil 

sampel (Sutrisno Hadi, 2004:  226). Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (2002: 109). Teknik pengambilan 

sampel dengan teknik total sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pembina 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga yaitu 

kepala sekolah dan 1 orang guru penjas, sehingga jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 20 orang.  

3.3 Variabel Penelitian  

Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2006: 116) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel 

adalah objek penelitian yang bervariasi. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif maka tidak terdapat variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dideskripsikan sebagai hasil 

penelitian. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah variabel 

tunggal yaitu pelaksanaan Usaha kesehatan Sekolah di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga yang meliputi indikator sebagai berikut:   

1. Mekanisme organisasi Usaha Kesehatan Sekolah 

2. Pelaksanaan program Kerja Usaha Kesehatan Sekolah 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana Usaha Kesehatan Sekolah 

4. Ketersediaan dana dan biaya Usaha Kesehatan Sekolah  
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3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, angket, 

dan observasi atau pengamatan lapangan. Angket digunakan untuk menjaring 

informasi secara sistematis dan terarah dari para ahli dan nara sumber, sedangkan 

kuesioner dan pengamatan lapangan digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 

UKS di lapangan. 

3.4.1. Angket/Kuesioner  

 Angket atau kuesioner adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis kepada seseorang (responden), dan cara menjawabnya juga 

dilakukan dengan tertuis. (Suharsimi Arikunto, 2006: 101). Dalam penelitian ini 

instrumen atau angket yang disusun dalam bentuk pertanyaan, dimana masing-

masing pertanyaan disertai alternatif jawaban sebagai berikut: 

1. Pertanyaan yang berhubungan dengan mekanisme organisasi UKS disertai 

alternatif jawaban “ya” atau “tidak”. Jawaban ya apabila indikator variabel 

sesuai dengan yang dimaksud, sementara jawaban tidak apabila indikator 

variabel tidak sesuai dengan yang dimaksud. 

2. Pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja UKS 

disertai aternatif jawaban “ada” atau “tidak ada” atau “baik” atau “tidak 

baik”. Jawaban ada atau baik apabila indikator variabel sesuai dengan yang 

dimaksud, sementara jawaban tidak ada atau tidak apabila indikator variabel 

tidak sesuai yang dimaksud.  

3. Pertanyaan yang berhubungan dengan kelengkapan sarana dan prasarana 

UKS disertai alternatif jawaban “ada” atau “tidak ada”. Jawaban ada apabila 



31 
 

indikator variabel sesuai dengan yang dimaksud, sementara jawaban tidak ada 

apabila indikator variabel tidak sesuai dengan yang dimaksud. 

Berikutnya pertanyaan yang berhubungan dengan ketersediaan dana untuk 

pelaksanaan UKS disertai alternatif jawaban “ada” atau “tidak ada”. Jawaban ada 

apabila indikator variabel sesuai dengan yang dimaksud, sementara jawaban tidak 

ada apabila indikator variabel tidak sesuai dengan yang dimaksud. 

3.4.2. Observasi/Pengamatan Lapangan  

 Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi terus terang, dimana 

peneliti menyatakan kepentingannya kepada nara sumber bahwa dia sedang 

melakukan sebuah penelitian (Sugiyono, 2007: 66). Dalam penelitian ini kegiatan 

observasi dilakukan langsung di setiap SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. 

Data yang diambil melalui observasi dalam penelitian ini terutama pada aspek 

sarana dan prasarana fisik yang terdapat di setiap sekolah, meliputi data ruang 

UKS, lingkungan sekolah, toilet, ketersedian obat-obatan dan peralatan medis. 

Dalam penelitian ini observasi dibantu dengan menggunakan lembar cek lis 

dengan penilaian secara bertingkat dengan skor tertinggi 5 dan skor terrendah 1, 

yaitu sangat baik dengan skor 5, cukup baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, 

kurang baik dengan skor 2 dan kriteria tidak baik dengan skor 1. Berikut kriteria 

masing-masing penilaian lembar obeservasi.  

1. Ruang UKS 

a. Terdapat dipan/kasur 

b. Ada korden pemisah antara siswa putra dan putri/ruang putra dan putri 

terpisah sendiri-sendiri 
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c. Terdapat jendela dan fentilasi 

d. Ruangan UKS bersih dan rapi  

2. Lingkungan sekolah  

a. Terdapat halaman yang luas  

b. Tata ruang kelas nyaman untuk belajar mengajar 

c. Terdapat tempat sampah 

d. Keadaan sekolah yang bersih 

e. Terdapat tempat cuci tangan/wastafel 

f. Terdapat parit/selokan 

3. Toilet  

a. Wc minimal ada 4 untuk siswa putra dan 4 siswa putri, dan Wc  khusus 

guru  

b. Perairan yang lancer 

c. Wc bersih dan tidak bau 

d. Terdapat sabut untuk cuci tangan 

4. Ketersediaan obat-obatan dan Pppk  

a. Terdapat obat-obatan untuk sakit kepala, obat mules, obat alergi, tetes mata, 

kulit dan lain-lain 

b. Terdapat pembalut untuk siswa putri 

c. Terdapat kapas, perban, gunting, Kasa seteril, dan obat merah 

5. Ketersediaan peralatan medis  

a. Terdapat pengukur berat badan, dan tinggi badan 

b. Terdapat pengukur tinggi badan dan berat badan 
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c.  Terdapat Tensimeter, Thermometer, stestokop, dan lampu senter   

3.5 Uji Coba Angket  

Validitas dan reliabilitas adalah dua hal penting yang berperan dalam 

menentukan kualitas suatu alat ukur, sedangkan kualitas alat ukur tersebut sangat 

menentukan kualitas suatu penelitian. Daftar angket ada di lampiran halaman 46.  

3.5.1 Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto 2002:160). Uji validitas 

dalam penelitian ini menggunakan analisis butir. Adapun cara pengukurannya 

adalah skor-skor yang ada pada butir dikorelasikan dengan skor total dengan 

rumus korelasi product moment dari Pearson (Suharsimi Arikunto 2002:160), 

yaitu:  
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Keterangan: 

rxy   = Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

∑XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total. 

∑X = Jumlah skor tiap item. 

∑Y = Jumlah skor total item. 

N = Jumlah subyek. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto 2002:170). Untuk menguji reliabilitas 
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instrumen, dalam penelitian ini digunakan rumus alpha (Suharsimi Arikunto 2002: 

170) : 
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Keterangan : 

11r   = Koefisien reliabilitas alpha 

k = Jumlah item 

bv∑ 2  = Jumlah varians item 

2

1v  = Jumlah varians total 

1 = Bilangan konstan. 

3.5.3 Hasil Uji Coba Instrumen 

 Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka terlebih dahulu 

instrumen tersebut diuji cobakan pada sejumlah sampel penelitian. Hal ini perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reabilitas yang 

akan digunakan dalam penelitian nantinya. Pada penelitian ini peneliti membuat 

sendiri alat ukurnya yaitu berupa kuesioner. Alat ukur yang digunakan disebar 

kepada 20 subyek. Setelah kuesioner disebarkan, peneliti melakukan analisis 

secara kualitatif dengan menggunakan program komputer untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya.  

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan 

N=20 pada taraf signifikansi 5% (diperoleh r tabel =0,444). Hasil analisis yang 

dilakukan pada kuesioner survei pelaksanaan UKS di SMA yang dipakai 

diketahui bahwa dari 48 item yang diujicobakan ternyata tidak ada aitem yang 



35 
 

tidak valid atau semuanya sahih atau valid dengan validitas bergerak dari 0,472 

sampai dengan 0,755. Uji reliabilitas skala stress kerja ka kuesioner survei 

pelaksanaan UKS di SMA diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,953, sehingga 

instrumen tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas dengan taraf baik. Interpretasi 

reliabilitas didasarkan pada tabel berikut:  

Tebel 3.1 Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya linier r Interpretasi  

Antara 0,801 – 1,00 Baik  

0,601 – 0,800 Cukup  

0,401 – 0,600 Agak Kurang  

0,201 – 0,400 Kurang  

0,001 – 0,200 Sangat Kurang  

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2002: 245). 

3.6 Prosedur Penelitian  

Sebelum memulai dengan pengumpulan data, perlu diperhatikan beberapa 

langkah yang harus ditempuh supaya tidak terjadi suatu kesalahan dalam 

penelitian. Langkah awal yang harus di lakukan untuk mengumpulkan data adalah 

dengan menggunakan persiapan secara terarah dan sistematis sehingga data yang 

terkumpul benar-benar mewakili seluruh populasi serta pelaksanaan dapat efektif 

dan efisien. Berikut urutan dalam penelitian ini:  

3.6.1. Prosedur pelaksanaan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner 

di SMA N 1 Purbalingga, SMA N 2 Purbalingga, SMA N 1 Padamara, 

SMA N 1 Kutasari, SMA N 1 Karangreja, SMA N 1 Kalimanah, SMA N 1 

Bokateja, SMA N Bocari, SMA N 1 rembang, SMA N 2 Kemangkonyang 

tanggal 21-30 September 2012. Para peserta terlihat sangat antusias 

menyambut kegiatan ini. Peserta yang berjumlah 22 terdiri dari 20 guru 

Pembina UKS di sekolah dan 2 orang Pengawas UKS di Kabupaten 
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Purbalingga.  

3.6.2. Profil Pelaksanaan UKS, data-data hasil pengukuran dengan kuesioner 

yang telah diisi, kemudian dilakukan pengecek kebenaran dan 

kelengkapan pengisiian kuesioner kemudian dilakukan pengolahan data.  

3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian  

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian antara lain adalah 

faktor Psikologis Sampel. Yang termasuk faktor psikologis adalah: 

3.7.1. Intelektual atau kecerdasan yang ditentukan oleh pendidikan dan bakat 

yang dimiliki oleh sampel. 

3.7.2. Motivasi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar diri sampel, 

seperti harga diri, kepercayaan diri, prasarana sehat, sedangkan yang dari 

luar adalah penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. 

3.8 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, 

karena analisis data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian 

dipisah-pisah menurut jenisnya masing-masing dan disusun untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Suharsimi Arikunto (2002: 209) menyebutkan bahwa pekerjaan 

analisis data secara garis besar meliputi tahap persiapan, tahap tabulasi, tahap 

perencanaan sesuai dengan pendekatan penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif Prosentase 

sebagai berikut: 
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100% x
N

n
=  

 

Deskripsi data tentang minat atau ketertarikan siswa terhadap permainan hoki 

dibagi dalam tiga kategori, yaitu rendah (skor < X - SD), sedang (  X  - SD < 

skor  < X  + SD), dan tinggi (skor ≥ X  + SD) (Azwar 2003: 108).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                                                          

n     = Jumlah Pilihan                                        

N    = Jumlah Responden 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab 4 menguraikan bagaimanakah gambaran pelaksanaan usaha kesehatan 

sekolah (UKS) di SMA se-Kabupaten Purbalingga. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan teknik dan metode yang telah ditentukan. Pada bab ini akan 

disajikan beberapa hal yang berkaitan hasil dan pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi beberapa tahap yaitu deskripsi data hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian.  

4.1 Hasil Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk menganalisis 

peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan 

kesimpulan yang didasari oleh angka dengan metode statistik. Hal ini dapat 

dilakukan dengan aturan statistik deskriptif dari data yang sudah dianalisis yang 

umumnya mencakup jumlah subyek (N) dalam kelompok, skor rata-rata (mean), 

standar deviasi dan statistik-statitik lain yang dirasa perlu.  

4.1.1 Pelaksanaan Program Kerja UKS  

 Pelaksanaan UKS di SMA di Kabupaten Purbalingga dalam penelitian ini 

dikupas melalui beberapa aspek yaitu aspek mekanisme organisasi UKS, 

pelaksanaan UKS, ketersediaan sarana prasarana UKS dan ketersediaan sumber 

dana UKS. Pelaksanaan UKS dalam penelitian ini meliputi trias UKS yaitu 

lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan dan usaha 

pemeliharaan kesehatan di sekolah. Survei pelaksanaan UKS di SMA dilakukan 
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kepada 2 orang pembina UKS pada masing-masing sekolah, sehingga diperoleh 

20 orang pembina dari 10 SMA se-Kab Purbalingga yang digunakan sebagai 

penelitian. Berikut gambaran masing-masing aspek pelaksanaan UKS di masing-

masing SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga:  

Gambaran deskriptif pelaksanaan UKS secara umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Deskripsi Pelaksanaan UKS di SMA 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 13,1 15,0 15,0 4,65 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat pelaksanaan UKS memiliki skor rata-rata 13,1, nilai tengah (median 

15,0), modus atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 15,0 dan standar 

deviasi 4,65, sehingga deskripsi responden tentang pelaksanaan UKS di SMA 

secara umum adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 8,4 

8,4 - < 17,8 

skor - ≤ 17,8 

4 

13 

3 

20,0 

65,0 

15,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat pelaksanaan UKS dalam kategori kurang 

baik sebanyak 4 responden (20,0%), kategori baik 13 orang (65,0%) dan dalam 

kategori sangat baik sebanyak 3 orang (15,0%), sehingga sebagian besar 

responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan UKS di SMA di 

Purbalingga dalam kategori baik (65,0%). Berikut gambaran masing-masing 
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aspek pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga berdasarkan 

pelaksanaan trias UKS:  

4.1.1.1 Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan di Sekolah  

 Pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah dalam aspek pelaksanaan 

program kerja UKS meliputi tiga indikator yaitu pendidikan tentang kesehatan 

perorangan dan lingkungan, pendidikan tentang makanan sehat dan hidup yang 

teratur dan hygiene personal yang meliputi pemeliharaan gigi dan mulut, 

kebersihan kulit dan kuku, mata, telinga dan sebagainya. Berikut deskripsi 

responden menurut pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan di Sekolah 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 3,45 4,0 5,0 1,7 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada aspek pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan di sekolah memiliki skor rata-rata 3,45, nilai tengah 

(median) 4,0, modus atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 5,0 dan 

standar deviasi 1,7. Sehingga deskripsi responden tentang pelaksanaan program 

kerja UKS di SMA pada indikator pendidikan dan penyuluhan kesehatan di 

sekolah adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan di 

Sekolah 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 1,7 

1,7 - < 5,2 

skor - ≤ 5,2 

3 

17 

0 

15,0 

85,0 

0,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada 

aspek pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah dalam kategori kurang 

baik sebanyak 3 responden (15,0%), kategori baik 17 orang (85,0%) dan dalam 

kategori sangat baik sebanyak 0 orang (0,0%), sehingga sebagian besar responden 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja UKS di SMA 

di Purbalingga pada aspek pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah dalam 

kategori baik (85,0%). 

4.1.1.2 Pelayanan Kesehatan di Sekolah 

 Pelayanan kesehatan di sekolah dalam aspek pelaksanaan program kerja 

UKS meliputi tiga indikator yaitu usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular, usaha kesehatan gizi sekolah, mengirim anak-anak yang memerlukan 

perawatan khusus ke klinik dan PPPK. Berikut deskripsi responden menurut 

pelayanan kesehatan di sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Deskripsi Pelayanan Kesehatan di Sekolah 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 5,25 6,0 8,0 2,45 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada aspek pelayanan kesehatan di 

sekolah memiliki skor rata-rata 5,25, nilai tengah (median) 6,0, modus atau nilai 

terbanyak dalam penelitian ini adalah 8,0 dan standar deviasi 2,45. Sehingga 

deskripsi responden tentang pelaksanaan program kerja UKS di SMA pada 

indikator pelayanan kesehatan di sekolah adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pelayanan Kesehatan di Sekolah 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 2,8 

2,8 - < 7,7 

skor - ≤ 7,7 

4 

11 

5 

20,0 

55,0 

25,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada 

aspek pelayanan kesehatan di sekolah dalam kategori kurang baik sebanyak 4 

responden (20,0%), kategori baik 11 orang (55,0%) dan dalam kategori sangat 

baik sebanyak 5 orang (25,0%), sehingga sebagian besar responden dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja UKS di SMA di 

Purbalingga pada aspek pelayanan kesehatan di sekolah dalam kategori baik 

(55,0%). 

4.1.1.3 Lingkungan Kehidupan Sekolah yang Sehat 

 Lingkungan kehidupan di sekolah yang sehat dalam aspek pelaksanaan 

program kerja UKS meliputi dua indikator yaitu tinjauan dari segi fisik dan 

tinjauan dari segi psikis. Berikut deskripsi responden menurut lingkungan 

kehidupan di sekolah yang sehat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Deskripsi Lingkungan Kehidupan di Sekolah yang Sehat 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 4,4 5,0 5,0 1,27 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada aspek lingkungan kehidupan di 

sekolah yang sehat memiliki skor rata-rata 4,4, nilai tengah (median) 5,0, modus 

atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 5,0 dan standar deviasi 1,27. 
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Sehingga deskripsi responden tentang pelaksanaan program kerja UKS di SMA 

pada indikator lingkungan kehidupan di sekolah yang sehat adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Lingkungan Kehidupan di Sekolah yang 

Sehat 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 3,1 

3,1 - < 5,7 

skor - ≤ 5,7 

4 

16 

0 

20,0 

80,0 

0,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat pelaksanaan program kerja UKS pada 

aspek lingkungan kehidupan di sekolah yang sehat dalam kategori kurang baik 

sebanyak 4 responden (20,0%), kategori baik 16 orang (80,0%) dan dalam 

kategori sangat baik sebanyak 0 orang (0,0%), sehingga sebagian besar responden 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja UKS di SMA 

di Purbalingga pada aspek lingkungan kehidupan di sekolah yang sehat dalam 

kategori baik (80,0%) 

 

4.1.2 Mekanisme Organisasi UKS  

 Mekanisme organisasi UKS meliputi empat indikator yaitu pembentukan 

unit pelaksanaan UKS, mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dengan UKS, 

mengadakan pengawasan dari tim Pembina UKS dan koordinasi pengurus serta 

petugas pembentuk unit pelaksanaan UKS. Berikut deskripsi responden menurut 

mekanisme organisasi UKS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Deskripsi Mekanisme Organisme UKS di SMA 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 8,2 8,5 8,0 2,7 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat mekanisme organisasi UKS memiliki skor rata-rata 8,2, nilai tengah 

(median) 8,5, modus atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 8,0 dan 

standar deviasi 2,7. Sehingga deskripsi responden tentang mekanisme organisasi 

UKS di SMA adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Mekanisme Organisasi UKS di SMA se-

Kabupaten Purbalingga 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 5,5 

5,5 - < 10,9 

skor - ≤ 10,9 

3 

12 

4 

15,0 

65,0 

20,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat mekanisme organisasi UKS dalam 

kategori kurang baik sebanyak 3 responden (15,0%), kategori baik 12 orang 

(65,0%) dan dalam kategori sangat baik sebanyak 4 orang (20,0%), sehingga 

sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme 

organisasi UKS di SMA di Purbalingga dalam kategori baik (65,0%). 

. 

4.1.3 Ketersediaan Sarana Prasarana UKS  

 Ketersediaan sarana prasarana UKS meliputi tiga indikator yaitu obat-

obatan ringan, peralatan medis dan ruangan UKS. Berikut deskripsi responden 

menurut ketersediaan sarana prasarana UKS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Deskripsi Ketersediaan Sarana Prasarana UKS di SMA 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 9,3 10,5 11,0 3,05 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat ketersediaan sarana prasarana UKS memiliki skor rata-rata 9,3, nilai 

tengah (median) 10,5, modus atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 11,0 

dan standar deviasi 3,05. Sehingga deskripsi responden tentang ketersediaan 

sarana prasarana UKS di SMA adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Sarana Prasarana UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 7,1 

7,1 - < 10,2 

skor - ≤ 10,2 

3 

16 

1 

15,0 

80,0 

5,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat ketersediaan sarana prasarana UKS dalam 

kategori kurang baik sebanyak 3 responden (15,0%), kategori baik 16 orang 

(80,0%) dan dalam kategori sangat baik sebanyak 1 orang (5,0%), sehingga 

sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketersediaan 

sarana prasaranaUKS di SMA di Purbalingga dalam kategori baik (80,0%). 

 

4.1.4 Ketersediaan Sumber Dana UKS 

 Ketersediaan sumber dana UKS merupakan ketersediaan dana untuk 

pelaksanaan kegiatan UKS baik dana yang bersumber dari pemerintah, dari orang 

tua dan masyarakat , dari anggaran tahunan sekolah serta sumber dana dari 
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sumber lain seperti hasil perkebunan sekolah. Berikut deskripsi responden 

menurut ketersediaan sumber dana UKS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Deskripsi Ketersediaan Sumber Dana UKS di SMA 

N Mean Median  Modus Std. Deviasi 

20 1,8 2,0 1,0 1,19 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 20 orang Pembina UKS 

berpendapat ketersediaan sumber dana UKS memiliki skor rata-rata 1,8, nilai 

tengah (median) 2,0, modus atau nilai terbanyak dalam penelitian ini adalah 1,0 

dan standar deviasi 1,19. Sehingga deskripsi responden tentang ketersediaan 

sumber danaUKS di SMA adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Sumber Dana UKS di SMA se-

Kabupaten Purbalingga 

Kategori  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik  

skor - < 0,6 

0,6 - < 3,0 

skor - ≤ 3,0 

3 

16 

1 

15,0 

80,0 

5,0 

Jumlah  20 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.14, diketahui bahwa menurut Pembina UKS di SMA 

se-Kabupaten Purbalingga berpendapat ketersediaan sumber dana UKS dalam 

kategori kurang baik sebanyak 3 responden (15,0%), kategori baik 16 orang 

(80,0%) dan dalam kategori sangat baik sebanyak 1 orang (5,0%), sehingga 

sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan ketersediaan sumber 

dana UKS di SMA di Purbalingga dalam kategori baik (80,0%). 
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4.1.5 Hasil Observasi  

4.1.5.1 Sarana dan Prasarana UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga 

 Penelitian ini melakukan observasi kepada kondisi sarana dan prasarana 

yang ada di UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga yang meliputi kondisi ruang 

UKS pada masing-masing sekolah negeri, kondisi lingkungan sekolah, kondisi 

toilet, kondisi obat-obatan dan peralatan medis yang tersedia di setiap SMA di 

Kabupaten Purbalingga. Observasi meliputi kondisi sarana prasarana baik 

ketersediaanya maupun kondisi saat penelitian berlangsung, dalam artian masih 

bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

sarana dan prasarana UKS di masing-masing sekolah SMA Negeri se-Kabupaten 

Purbalingga sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Observasi Sarana dan Prasarana UKS per SMA Negeri se-

Kabupaten Purbalingga 

No 

Sarana 

dan 

Prasarana 

Sekolah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ruang 

UKS Baik Baik 

Sangat 

Baik 

Tidak 

Baik Baik Baik 

Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik Baik 

Cukup 

Baik 

2 Lingkungan Baik 

Cukup 

baik baik 

Kurang 

baik baik baik 

Tidak 

baik 

Cukup 

baik 

Sangat 

baik Baik 

3 Toilet baik baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik baik baik baik baik baik 

Cukup 

baik 

4 

Obat-

obatan baik 

Cukup 

baik baik Baik baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik baik 

Cukup 

baik 

Sangat 

baik 

5 

Peralatan 

Medis 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Sangat 

baik Baik 

Cukup 

baik baik 

Tidak 

baik baik baik 

Cukup 

baik 

  Jumlah 18 18 21 11 18 17 10 16 19 19 

  

Kriteria 

B
ai

k
 

B
ai

k
 

B
ai

k
 

K
u
ra

n
g

 

B
ai

k
 

C
u
k

u
p
 

K
u
ra

n
g

 

C
u
k

u
p
 

B
ai

k
 

B
ai

k
 

Keterangan:  

1. SMA N 1 Padamara 

 

2. SMA N 1 kemangkon 

3. SMA N 1 Purbalingga 
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4. SMA N 1 Karangreja 

5. SMA N 1 Bobocari 

6. SMA N 1Kalimanah 

7. SMA N 1 Rembang 

8. SMA N 1 Bokateja 

9. SMA N 2 Purbalingga 

10. SMA N 1 Kalimanah 

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.15, diketahui gambaran sarana dan 

prasarana UKS SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Kondisi Sarana Prasarana UKS di SMA se-

Kabupaten Purbalingga 

Kategori  Frekuensi (sekolah) Persentase (%) 

Kurang Baik 

Cukup Baik 

Baik   

skor - < 12 

12 - < 18 

skor - ≤ 25 

2 

2 

6 

20,0 

20,0 

60,0 

Jumlah  10 100,0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.16, diketahui bahwa menurut hasil observasi terhadap 

sarana dan prasarana UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga diketahui bahwa 

dalam kategori kurang baik sebanyak 2 sekolah (20,0%), kategori cukup baik 2 

sekolah (20,0%) dan dalam kategori baik sebanyak 6 orang (60,0%), sehingga 

sebagian besar sekolah dalam penelitian ini menyatakan ketersediaan sarana 

prasarana UKS di SMA di Purbalingga dalam kategori baik (60,0%). Berdasarkan 

hasil observasi dapat disimpulkan bahwa :  

1. Belum semua sekolah memiliki ruang UKS yang memenuhi syarat 
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2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana akibat terbatasnya sumber dana 

untuk pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sekolah, diantaranya masih 

minimnya sumber dana dari sekolah, masyarakat, orang tua dan pihak swasta. 

3. Masih terdapatnya sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan UKS yang belum 

tertib pada masing-masing di sekolah.   

4.1.5.2 Mekanisme Organisasi UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi UKS di SMA 

negeri se-Kabupaten Purbalingga mengikuti struktur organisasi Departemen 

KEsehatan RI, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No. 125/Kab/B.U/ 

1975 tertanggal 29 April 1975, yaitu:  

1. Tingkat Kabupaten 

Penanggung jawabnya adalah UKS pada Dinas Kesehatan Kabupaten. Fungsi 

dan tanggung jawabnya meliputi : membuat rencana kerja harian, melakukan 

koordinasi kegiatan-kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak didik dan 

masyarakat sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS di sekolah, 

melaporkan kegiatan ditingkat provinsi, menyelenggarakan kursus-kursus 

kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan setempat, 

memupuk kerjasama baik pihak-pihak yang ada hubungannya dengan 

pelaksanaan UKS.  

2. Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Puskesmas 

Berdasar ketentuan yang ada maka Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah 

satu unit dari puskesmas dimana kegiatan-kegiatan kesehatan dilaksanakan di 

wilayah kerjanya.  
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3. Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Sekolah  

Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah merupakan wilayah kerja dimana 

kegiatan tersebut dilaksanakan. Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekolah-

sekolah hingga tingkat pusat, diperlukan organisasi yang baik. Untuk 

memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah 

terjadinya tumpang tindih dari berbagai kegiatan UKS sebaiknya diwujudkan 

dalam satu wadah atau badan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem 

kerja operasional UKS harus dipahami sebaik-baiknya. Sebab, tidak sedikit 

sekolah atau guru yang beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari 

petugas kesehatan saja atau sebalikya petugas kesehatan menganggap UKS 

merupakan tanggung jawab jajaran pendidikan sekolah atau guru semata-mata.  

Bagan struktur organisasi UKS di Sekolah Menengah Atas dapat diketahui 

tugas dan kewajibannya masing-masing. Antara lain: 

1. Pembina berasal dari kata bina yang berarti mengusahakan agar lebih baik 

atau sempurna. Dengan demikian pembina adalah orang atau subyek yang 

melakukan usaha agar program yang dibina dapat menjadi lebih baik dan 

sempurna. Pembina dalam struktur organisasi UKS Sekolah Menengah Atas 

diatas dijabat oleh kepala sekolah dan satu orang guru penjaskes. 

2. Ketua adalah orang yang menjadi pimpinan perkumpulan atau lembaga. 

Dengan demikian ketua bertugas sebagai pemimpin dari UKS. Yang 

jabatannya masih dibawah pembina. Ketua dalam struktur organisasi UKS 

Sekolah Menengah Atas diatas dijabat oleh dewan guru. 
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3. Sekretaris adalah orang yang mengurusi pekerjaan administrasi. Dalam hal ini 

sekretaris bertugas mengurusi semua hal yang berhubungan dengan kegiatan 

administrasi dalam organisasi UKS. Sekretaris dalam struktur organisasi UKS 

Sekolah Menengah Atas diatas dijabat oleh dewan guru. 

4. Bendahara adalah orang yang mengurusi keuangan. Dalam hal ini bendahara 

bertugas semua yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dalam 

organisasi UKS. Bendahara dalam struktur organisasi UKS Sekolah 

Menengah Atas diatas dijabat oleh dewan guru.  

5. Anggota adalah orang atau badan yang menjadi bagian suatu golongan yang 

berada diluar kepengurusan organisasi. Dalam hal ini anggota menjadi bagian 

organisasi UKS. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Anggota dalam struktur 

organisasi UKS Sekolah Menengah Atas diatas terdiri dari siswa yang terpilih 

sebagai anggota UKS. 

4.1.5.3 Program Kerja Usaha Kesehatan Sekolah SMA Negeri se-Kabupaten 

Purbalingga 

 Penelitian ini melakukan observasi terhadap program kerja usaha 

kesehatan sekolah yang dilaksanakan di SMA negeri se-Kabupaten Purbalingga. 

Secara umum, ada dua jenis kegiatan usaha kesehatan sekolah yaitu kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan UKS dan TRIAS UKS yang meliputi: program 

pendidikan kesehatan, program pelayanan kesehatan dan program lingkungan 

sekolah yang sehat. Bagian-bagian jenis kegiatan tersebut termasuk dalam 

program kegiatan usaha kesehatan sekolah. Kegiatan pengelolaan usaha kesehatan 

sekolah pada masing-masing sekolah memiliki kegiatan inti yang sama yaitu 
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meliputi pembentukan tim pelaksana usaha kesehatan sekolah, terlibatnya unsure 

guru dan petugas puskesmas, penyusunan program kerja usaha kesehatan sekolah, 

pengawasan pelaksanaan 7K, laporan pembinaan dari Puskesmas, penuluhan 

tentang usaha kesehatan sekolah, pelaksanaan rapat koordinasi dengan tim 

pelaksana program kerja, penyediaan sarana pelayanan kesehatan, pembuatan 

laporan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dan pelaksanaan rapat koordinasi 

dengan tim Pembina UKS. Berikut gambaran program kerja usaha kesehatan 

sekolah yang berkaitan dengan Trias UKS di SMA negeri se-Kabupaten 

Purbalingga: 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Program Kerja UKS di SMA Negeri se-

Kabupaten Purbalingga 

No Sarana dan Prasarana 
Sekolah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pendidikan Kesehatan                      

  Pelaksanaan pemeriksaan berkala  v - v - v - - v v v 

  Pelaksanaan pemeriksaan rutin v v v v v v v - v v 

  

Pelaksanaan lomba pengetahuan 

kesehatan sekolah  
v - v - v v - - v v 

  Pelaksanaan pemeriksaan tinggi badan  v v v v v v v v v v 

  Pengadaan alat peraga v - v - v - v - v v 

  Pelaksanaan KSR v - v v v v - v v v 

  Pelaksanaan pemeriksaan berat badan  v v v v v v v v v v 

  Pengadaan alat peraga UKS  v v v - v - - v v v 

  

Pengadaan kegiatan lomba kebersihan 

badan  
v v v - v - - - v v 

  

Pengadaan kegiatan lomba kebersihan 

ruang kelas 
v v v - v v - v v v 

2 Pelayanan kesehatan  
          

  

Kegiatan penjaringan anak sekolah 

(screening) 
v v v - v - - - v v 

  Pelaksanaan imunisasi  v v v - v v - v v v 

  

Pelaksanaan pemberantasan sarang 

penyakit  
v v v v v - v - v v 
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Hasil observasi terhadap program kerja usaha kesehatan sekolah di SMA negeri 

se-Kabupaten Purbalingga, diketahui gambaran bahwa secara garis besar semua 

sekolah SMA di Purbalingga telah melaksanakan dengan persentase pelaksanaan 

mulai dari 42,9% sampai dengan 100,0%. Pelaksanaan program kerja usaha 

kesehatan sekolah semuanya telah mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari 

dewan Pembina usaha kesehatan sekolah Kabupaten Purbalingga serta dari 

Puskesmas terdekat.  

Contoh program kerja UKS di SMA Negeri 1 Purbalingga  
   

PROGRAM KERJA USAHA KESEHATAN SEKOLAH 

 

TAHUN PELAJARAN 2011-2012 

 
 

Program Jangka Pendek : 

• Pendidikan Kesehatan 

1. Ceramah Narkoba 

2. Ceramah HIV/AIDS 

  

Pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan/deteksi dini penyakit 
v v v - v v - v v v 

  

Pengadaan upaya alih teknologi 

kesehatan  
v - v - v v - - v - 

  Pengadaan rujukan ke puskesmas v v v v v v v v v v 

3 Lingkungan sekolah sehat  
          

  Pengadaan ruang/sudut UKS  v v v v v v v v v v 

  Pembinaan kantin sekolah v v v - v - - v v v 

  

Pengadaan sarana air bersih yang 

memenuhi syarat 
v v v v v v v v v v 

  

Pengadaan tempat pembuangan air 

limbah yang memenuhi syarat  
v v v - v v - - v v 

  

Pengadaan kamar mandi/WC khusus 

siswa  
v v v v v v v v v v 



54 
 

3. Ceramah DKTP 

4. Ceramah Gizi 

• Peningkatan pembinaan dan pelatihan ekstrakurikuler 

1. Penyuluhan kesehatan 

2. Pembinaan toga 

3. Pembinaan kantin sekolah 

4. Jumat bersih 

5. Ekstrakurikuler PMR 

6. Ekstrakurikuler KSPAN 

7. Ekstrakurikuler PLH 

• Pelayanan Kesehatan 

1. Pemeriksaan rutin 

2. Pemeriksaan berkala 

3. Pelayanan kesehatan secara umum/khusus 

• Pembinaan Lingkungan Sekolah yang Sehat 

1. Mengawasi kebersihan 

2. Memeriksa jentik 

3. Kerja bakti social 

4. Lomba kebun, kebersihan dan kerapian kelas 

Program Jangka Panjang : 
 1. Pembinaan lingkungan fisik sekolah 

2. Meningkatkan keamanan sekolah 

3. Pemeliharaan kamar mandi / WC 

4. Peningkatan pelayanan UKS 

5. Meningkatkan pembinaan KKR 

6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait 

 

4.2 Pembahasan  

 Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah 

upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, 

berencana, terarah dan bertanggungjawab dalam menanamkan, menumbuhkan, 

mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan 

melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. 

Usaha Kesehatan Sekolah merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang 

dijalankan di sekolah.  
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 Berdasarkan hasil penelitian di SMA se-Kabupaten Purbalingga diketahui 

bahwa secara umum pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA 

Kabupaten Purbalingga dalam kriteria baik (sebesar 80,0%). Hal ini terbukti 

dengan hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga telah memiliki 

UKS sendiri-sendiri. Hal ini diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan pada 

tim Pembina UKS di Kabupaten Purbalingga. Dimana sampai tahun 2012 

beberapa sekolah di Kabupaten Purbalingga telah banyak menunjukkan prestasi 

dibidang kesehatan sekolah baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan 

Nasional. Seperti pada tahun 2004 salah satu sekolah SMA di Kabupaten 

Purbalingga mendapatkan juara tiga lomba sekolah sehat tingkat nasional, tahun 

2008 juara sekolah sehat tingkat nasional dan pada tahun 2009 menjadi juara I 

lomba sekolah sehat tingkat provinsi pada siswa SMA. Berikut hasil survey 

pelaksanaan usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMA se-Kabupaten Purbalingga 

pada tahun 2012 dengan melihat empat aspek utama yaitu mekanisme organisasi 

UKS, pelaksanaan program kerja UKS, ketersediaan sarana dan prasarana UKS 

dan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan UKS. 

4.2.1 Mekanisme Organisasi 

 Mekanisme organisasi merupakan sebuah perangkat untuk melaksanakan 

berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan 

terkoordinasi. Selain secara vertikal, untuk memfokuskan pelaksanaan tiga 

program pokok UKS di sekolah, maka dibentuk tim pelaksana UKS. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa 65,0% pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga dalam kategori baik.  



56 
 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua SMA negeri di Kabupaten 

Purbalingga telah memiliki unit pelaksanaan UKS. Unit pelaksana UKS di setiap 

sekolah meliputi unsure guru dan siswa. Sebagai pelaksana harian siswa yang 

telah mendapatkan pelatihan tentang usaha kesehatan sekolah yang tergabung 

dalam PMR (Palang Merah Remaja) dengan didampingi oleh dua orang guru 

olahraga. Unit pelaksana UKS di sekolah secara umum juga telah melakukan 

kerja sama dengan unit yang terkait dengan UKS seperti puskesmas yang berada 

di tingkat Kecamatan dimana sekolah itu berada.  

 Kegiatan mekanisme organisasi UKS di SMA semuanya dibawah 

pembinaan dan pengawasan oleh tim Pembina UKS baik dari tingkat Kecamatan 

maupun tingkat Kabupaten. Selain itu, kegiatan UKS di SMA Kabupaten 

Purbalingga selalu melaksanakan koordinasi dengan pengurus dan petugas 

pembentuk unit pelaksana UKS setiap tiga bulan sekali. Sehingga semua kegiatan 

dan perkembangan UKS dapat terkontrol dan terorganisir dengan baik. Dengan 

terwujudnya hubungan yang baik antara pelaksana UKS di sekolah dengan unit 

Pembina UKS di Kecamatan maupun Kabupaten maka akan mempermudah 

terwujudnya UKS yang mandiri dan maju. Oleh karena itu secara mekanisme 

organisasi, pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga dalam kategori 

baik, sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan organisasi pelaksana UKS 

yaitu menanamkan pola hidup sehat bagi siswa dan masyarakat sekolah lainnya.  

4.2.2 Pelaksanaan Program Kerja UKS 

 Keberhasilan pelaksanaan program kerja UKS tergantung dari 

keberhasilan dari masing-masing program kerja UKS. Program kerja UKS 



57 
 

meliputi tiga unsur yaitu pendidikan kesehatan di sekolah, pelayanan kesehatan di 

sekolah dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat yang terwujud dalam trias 

UKS.  

 Hasil penelitian di SMA se-Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program kerja UKS secara umum 65,0% dalam kategori baik. Hal ini 

terlihat dari pencapaian masing-masing program, yaitu pada program pendidikan 

kesehatan secara umum 85,0% dalam kategori baik, program pelayanan kesehatan 

di sekolah 55,0% dalam kategori baik serta pada program pembinaan lingkungan 

sekolah yang sehat 80,0% dalam kategori baik.  

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di SMA se 

Kabupaten Purbalingga ini tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur di dalamnya 

baik itu guru, orang tua maupun dari para siswa. Gambaran yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh komponen yang terlibat di dalam 

lingkungan sekolah SMA se-Kabupaten Purbalingga telah memiliki kesadaran 

yang tinggi dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik, 

nyaman, dan aman  sehingga dengan demikian dapat tercipta lingkungan belajar 

yang kondusif yang mampu memdukung kelancaran proses belajar mengajar. 

Dengan terciptanya kondisi lingkungan yang mendukung terhadap pelaksanaan 

proses belajar mengajar tersebut diharapkan dapat berdampak terhadap 

meningkatnya presatasi belajar yang akan dicapai oleh siswa. Adanya lingkungan 

yang bersih membuat anak merasa kerasan untuk tinggal dan melakukan aktifitas 

di dalamnya, selanjutnya dengan kondisi lingkungan yang tidak bising dan gaduh 

menjadikan anak lebih mudah berkonsentrasi saat menerima pelajaran, dan 
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kondisi interaksi sosial antar personal yang baik dan bersahabat akan mampu 

menumbuhkan rasa kebersamaan yang mendalam diantara para siswa. 

Sangat baiknya pelaksanaan program kerja UKS di SMA se Kabupaten 

Purbalingga tersebut terlihat dari telah dilaksanakannya pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan tentang pentingnya hidup sehat di sebagian besar SMA se 

Kabupaten Purbalingga yang berisi materi tentang pentingnya berpakaian yang 

rapi dan bersih, pentingnya makan pagi, pentingnya memeriksa gigi, mata dan 

telinga dan pentingnya olahraga bagi. Dalam pelaksanaan tugasnya, sebagian 

besar SMA se-Kabupaten Purbalingga telah memberikan pelayanan pemeriksaan 

kesehatan yang bersifaf umum dan kusus bagi para siswa, pelayanan pengukuruan 

berat badan dan tinggi badan, pemberantasan atau pencegahan penyakit menular, 

pelayanan pengobatan ringan dan P3K dan terkadang dilaksanakan pengiriman 

khusus kesehatan sekolah yamh memerlukan pengobatan lanjutan. Dalam 

mendukung tercapainya tujuan Usaha Kesehatan Sekolah yang telah 

direncanakan, pihak sekolah telah berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang 

melalui kegiatan membersihkan halaman sekolah secara berkala, menjaga dan 

memeliharan kebersihan dinding sekolah, menjaga keadaan bangunan gedung 

sekolah, memperhatikan keadaan ventilasi yang ada pada setiap ruang  agar tetap 

berfungsi, merawat dan mempertahankan sistem penerangan,  sistem pembuangan 

air agar tetap berfungsi secara baik, memeliharan kebersihan WC, menyediakan 

kantin bagi para siswa, menyediakan tempat sampah untuk menghindari adanya 

pembuangan sampah secara sembarangan dari para siswa dan menjaga dan 

merawat kondisi kursi dan meja untuk guru maupun murid agar tidak 

menghambat proses pembelajaran. 
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4.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana UKS 

 Berjalan tidaknya suatu kegiatan tergantung dari tersedia atau tidaknya 

sarana dan prasarana yang ada. Begitu pula untuk sarana dan prasarana UKS. 

Guna mencapai tujuan dari kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), maka 

ketersediaan sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat penting. 

Sarana dan prasarana sangat penting dalam hal pendidikan dan pelayanan 

kesehatan di sekolah.  

 Berdasarkan hasil penelitian di SMA se-Kabupaten Purbalingga diketahui 

bahwa 80,0% dalam kategori baik. Semua sekolah SMA yang ada di Kabupaten 

Purbalingga telah memiliki sarana dan prasaran UKS. Meskipun demikian setiap 

sekolah belum memiliki sarana dan prasaran yang sama. Namun secara umum, 

semua sekolah memiliki sarana fisik seperti ruang UKS dan peralatan medis 

ringan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meski memiliki sarana dan 

prasarana UKS, masih ada sebagian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten 

Purbalingga yang belum memenuhi syarat. Hal ini dimungkinkan masih 

rendahnya ketersediaan dana oleh pihak sekolah, masyarakat atau pihak instansi 

lainnya, selain itu karena letak sekolah yang masih berada didaerah pinggiran juga 

memungkinkan menjadi penyebab masalah ini.  

4.2.4 Ketersediaan Sumber Dana untuk Pelaksanaan UKS 

 Berdasarkan hasil penelitian di SMA se-Kabupaten Purbalingga tentang 

ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan UKS di SMA secara umum 55,0% 

dalam kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa masih sebagian kecil sekolah 

yang mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan sumber dana untuk 
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pelaksanaan UKS di sekolahnya. Sumber dana yang tersedia di Kabupaten 

Purbalingga untuk kegiatan UKS di sekolah baik SMA atau semua jenjang di 

bawahnya menganut azas tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat 

dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga sarana sumber dana dapat 

diperoleh dari anggaran pembangunan dari berbagai instansi yang sesuai dengan 

pengelolaan UKS, sumbangan dari masyarakat dan bantuan dari sektor swasta.  

 Ketidakmerataan sumber dana untuk kegiatan UKS pada SMA di 

Kabupaten Purbalingga terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan sebesar 

15,0% masih kurang baik. Menurut Pembina UKS yang ada di sekolah, 

ketersediaan sumber dana yang bersifat mandiri dari sekolah ataupun orang tua 

murid menyebabkan minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah. 

Untuk sementara sekolah dengan sumber dana yang terbatas, untuk melaksanakan 

kegiatan UKS bergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah saja, 

sehingga dengan keterbatasan sumber dana menutup sedikit potensi yang ada pada 

sekolah itu yaitu melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah secara 

sederhana dan terbatas. Pada umumnya keterbatasan sumber dana dialami pada 

sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran, jauh dari pusat pemerintahan 

Kabupaten, dimana masyarakatnya masih banyak dalam kategori menengah 

kebawah.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan UKS di SMA se-

Kabupaten Purbalingga sebagai berikut: 
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1. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dalam pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga meliputi:  

a. Mekanisme organisasi UKS  

1) Adanya pembentukan unit pelaksanaa UKS pada masing-masing 

sekolah dengan melibatkan guru dan murid. 

2) Selalu adanya koordinasi antara tim Pembina UKS dan pengurus UKS. 

b. Pelaksanaan program kerja UKS  

1) Dilaksanakannya pendidikan dan penyuluhan kesehatan di setiap SMA 

di Kabupaten Purbalingga. 

2) Dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan di setiap SMA di 

Kabupaten Purbalingga. 

3) Tersedianya lingkungan kehidupan sekolah yang sehat pada setiap 

SMA di Kabupaten Purbalingga.  

c. Ketersediaan sarana dan prasarana UKS 

Sebanyak 85,0% sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana UKS 

(seperti obat-obatan ringan, peralatan medis sederhana dan  ruangan UKS) 

secara lengkap dan dalam kondisi baik.  

d. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan UKS 

Tersedianya sumber dana dari pemerintah untuk kegiatan pelaksanaan 

kegiatan UKS pada masing-masing SMA di Kabupaten Purbalingga.   

2. Faktor penghambat  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten 

Purbalingga meliputi:  
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a. Mekanisme organisasi UKS  

Kurang adanya keterlibatan pihak orang tua dan masyarakat dalam 

organisasi UKS. 

b. Pelaksanaan program kerja UKS 

Belum semua sekolah melaksanakan pemeriksaan kesehatan baik yang 

bersifat umum maupun khusus secara rutin kepada siswa.  

c. Ketersediaan sarana dan prasarana UKS 

Belum semua sekolah memiliki ruang UKS yang memenuhi syarat (seperti 

masih memakai ruang kelas sebagai ruang UKS, masih menggunakan 

tempat tidur seadaanya, belum tersedianya tempat cuci tangan yang baik 

dengan air yang mengalir).  

d. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan UKS 

1) Belum adanya sumber dana dari orang tua dan masyarakat untuk 

mendukung kegiatan UKS di sekolah. 

2) Tidak semua sekolah ada dana dari anggaran tahunan sekolah untuk 

pelaksanaan program UKS setiap tahunnya.  

3) tidak semua sekolah ada sumber dana lain yang dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan UKS.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan bahwa: 

5.1.1 Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di SMA se-Kabupaten Purbalingga 

dalam kategori baik dengan persentase sebesar 65,0%. Hal ini terlihat dari 

beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah 

mendapatkan persentase sebesar 85,0%, sehingga termasuk dalam 

kategori baik. 

2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah mendapatkan persentase 

sebesar 55,0%, sehingga termasuk dalam kategori baik. 

3) Pelaksanaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat mendapatkan 

persentase sebesar 80,0%, sehingga termasuk dalam kategori baik.  

5.1.2 Faktor pendukung pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga 

meliputi adanya dukungan dan koordinasi pelaksanaan mekanisme 

organisasi UKS dan pelaksanaan program kerja UKS baik dari sekolah 

maupun dari tim Pengawas Pembina UKS di Kabupaten Purbalingga, 

sedangkan faktor penghambat pelaksanaan UKS meliputi kurang adanya 

partisipasi atau dukungan dari orang tua dan masyarakat terhadap kegiatan 

UKS di sekolah dan tidak adanya ketersediaan dana dari orang tua dan 

masyarakat untuk kegiatan UKS serta masih adanya ruang UKS yang 

kurang memenuhi syarat dan tersedia apa adanya.  
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5.2 Saran  

 Saran yang penulis ajukan berdasarkan simpulan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan monitoring secara rutin 1 kali dalam sebulan terhadap 

kegiatan UKS khususnya di tingkat SMA oleh penanggung jawab UKS 

Puskesmas dengan bekerjasama dengan tim Pembina UKS Kecamatan.  

2. Perlu pembinaan UKS oleh tim Pembina UKS Kabupaten Purbalingga 

secara integrasi dan berkesinambungan dengan pendekatan multi sektor dan 

multi disiplin.  

3. Perlu dilakukan pendidikan kesehatan secara kontinu berupa 

sosialisasi/pelatihan setiap 6 bulan sekali kepada siswa dan guru tentang 

pentingnya UKS terutama dalam mencegah perilaku beresiko pada remaja, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

siswa dan guru serta berkomitmen dan konsisten dalam menjaga lingkungan 

sekolah yang bersih dan sehat.  

4. Perlu adanya alokasi dana secara terpadu dari seluruh sektor terkait dan 

masyarakat. 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 

INDIKATOR  SUB INDIKATOR  PERTANYAAN 

Mekanisme 

Organisasi UKS 

a. Pembentukan unit 

pelaksanaan UKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengadakan koordinasi 

dengan pihak yang terkait 

dengan UKS 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mengadakan pengawasan 

dari tim Pembina UKS 

 

 

 

 

 

 

d. Koordinasi pengurus dan 

petugas pembentukan unit 

pelaksanaan UKS  

1. Pembentukan UKS di sekolah saya 

melibatkan guru, murid dan semua 

unsur yang ada di sekolah. 

2. Saya melibatkan siswa dan guru lain 

dalam pelaksanaan program kerja 

UKS 

3. Saya mengevaluasi pelaksanaan 

UKS di sekolah setiap sebulan sekali 

4. Saya ikut dalam menyusun kegiatan 

UKS  

5.  Sekolah dalam menjalankan fungsi 

UKS bekerja sama dengan 

Puskesmas setempat. 

6. Semua kegiatan UKS di sekolah 

mendapat mengarahan dan 

pembinaan dari Puskesmas setempat 

7. Puskesmas selalu mengadakan 

evaluasi dan koordinasi tentang 

kegiatan UKS dengan pihak sekolah 

setiap sebulan sekali.  

8. Tim Pembina UKS selalu 

mengadakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan UKS setiap sebulan 

sekali 

9. Saya selalu berkoordinasi dengan tim 

Pembina UKS untuk melakukan 

evaluasi kegiatan UKS di sekolah 

setiap sebulan sekali. 

10. Saya melibatkan siswa dalam 

pengelolaan UKS  

11. Rapat atau koordinasi kegiatan UKS 

dilakukan setiap sebulan sekali baik 

dengan siswa pengelola UKS atau 

dengan pihak Pembina UKS 

Kabupaten.  

12. Evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan UKS dilakukan dengan 

melibatkan guru, siswa sebagai 

pengelola harian UKS dan Pembina 

UKS  

Pelaksanaan 

program kerja UKS 

a. Pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan di 

sekolah  

 

 

 

 

 

 

1. Saya memberikan pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan kepada siswa 

2. Saya memberikan pendidikan 

perilaku hidup sehat kepada siswa  

3. Saya memberikan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi kepada 

siswa  

4. Saya memberikan penyuluhan 

tentang bahaya napza kepada siswa  
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b. Pelayanan kesehatan di 

sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Lingkungan kehidupan 

sekolah yang sehat  

5. Kegiatan pelatihan kepada siswa 

tentang perilaku hidup sehata selalu 

saya selenggarakan setiap tahun 

dengan melibatkan petugas 

kesehatan dari luar sekolah.  

6. Saya dan pengurus UKS segera 

memberikan pertolongan pertama 

jika terjadi kecelakaan di sekolah 

7. Jika ada siswa yang sedang sakit saat 

belajar, saya memberikan perawatan 

di UKS  

8. Tindakan rujukan kepada petugas 

kesehatan akan segera dilakukan jika 

kondisi siswa yang sakit tidak dapat 

dirawat di UKS  

9. Saya memantau makanan jajanan 

yang dijual di sekolah 

10. Saya menginformasukan berbagai 

penyakit menular dan cara 

pencehannya kepada siswa  

11. Setiap setahun dua kali saya 

melakukan pemeriksaan gigi dan 

rambut dengan melibatkan pihak 

Puskesmas  

12. Pengukuran berat badan dan tinggi 

badan dilakukan setiap sebulan 

sekali oleh pengurus UKS dari unsur 

siswa 

13. Kegiatan pencegahan penyakit 

menular dilakukan dengan program 

pemeliharaan lingkungan bersih 

dilakukan setiap hari jumat.  

14. Saya melakukan kegiatan 

pemantauan terhadap sarang 

penyakit dilakukan setiap seminggu 

sekali.  

15. Saya memantau kebersihan kamar 

mandi setiap hari 

16. Saya melibatkan guru, siswa dan 

karyawan untuk ikut berperan dalam 

menjaga dan merawat kebersihan 

halaman dan pekarangan sekolah 

17. Saya melibatkan siswa dalam 

menjaga kebersihan kamar mandi  

18. Saya melibatkan siswa dalam 

menjaga kebersihan semua fasilitas 

yang ada di sekolah 

19. Kegiatan lomba lingkungan bersih di 

sekolah menjadi program utama di 

UKS sekolah saya setiap tahun. 

Ketersediaan 

sarana dan 

prasarana UKS 

a. Obat-obatan ringan (P3K) 

 

 

 

 

1. Saya melakukan pemantauan 

terhadap obat-obatan ringan di UKS 

setiap sebulan sekali 

2. Saya memberikan penjelasan kepada 

siswa tentang kegunaan obat-obatan 
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b. Peralatan medis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ruang UKS  

yang ada di UKS agar tidak disalah 

gunakan.  

3. Saya melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan obat-obat 

ringan yang ada di UKS  

4. Saya melakukan pemeriksaan 

kelengkapan UKS setiap sebulan 

sekali. 

5. Saya mengawasi semua kegiatan 

yang berhubungan dengan 

penggunaan alat dan fasilitas UKS  

6. Saya mengontrol pengembalian alat-

alat UKS setelah dipinjam 

7. Peralatan medis sederhana di UKS 

sekolah menurut saya sudah tersedia 

secara lengkap 

8. Saya mengajarkan kepada siswa 

untuk dapat menjaga dan 

menggunakan peralatan yang ada di 

UKS 

9. Saya ikut dalam menyusun 

perencanaan pengadaan 

perlengkapan UKS  

10. Saya ikut berpartisipasi dalam 

penataan ruang UKS 

11. Ruang UKS berada dilokasi yang 

mudah dijangkau oleh siswa 

12. Ruang UKS terdapat penyekat antara 

ruang untuk siswa putra dan siswa 

putri 

13. Kebersihan ruang UKS dipantau 

setiap hari  

Ketersediaan dana 

untuk pelaksanaan 

UKS  

a. Sumber dana 

 

1. Sekolah memberikan alokasi dana 

tersendiri untuk kegiatan UKS  

2. Untuk mengadakan kegiatan UKS 

mendapatkan bantuan dari Puskemas 

3. Saya selalu melibatkan siswa, 

sekolah dan orangtua siswa dalam 

menyelenggarakan kegiatan UKS  

4. Dukungan dan umpan balik terhadap 

kegiatan UKS tidak selalu mendapat 

dukungan dana dari pihak orangtua 

siswa  
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TRUKTUR ORGANISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 

SMA NEGERI 1 PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE 

PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

1. Ewbri Saputro 

2. Nurul Dwi A. 

3. Elia 

PEMBINA PUTRA 

Drs. Bambang Pujianto 

KEPALA SEKOLAH 

Drs. Suhan 

PEMBINA PUTRI 

Yanisa Yuni A., S.Pd. 

Ketua   : Deky Suwita 

Sekretaris : 1. Nurul Saputri 

                          2. Khaleda 

Bendahara : 1. Naelan 

                          2. Umi Handayani 

SIE 

KEROHANIAN 

1. Anida 

2. Relyta 

SIE          

KEGIATAN 

1. Dwi Purnomo 

2. Kiki 

SIE          

ANJANGSANA 

1. Ninik Widya 

2. Handrini  

SIE          

KEWIRAUSAHAAN 

1. Penti 

2. Dina Oktaviana 
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TRUKTUR ORGANISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 

SMA NEGERI 1 KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE 

PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

1. Joko susanto 

2. Dimas yulianto 

3. Desi Rahayu 

PEMBINA PUTRA 

1. Haryono Susilo 

S.pd  

KEPALA SEKOLAH 

Haryono Susilo S.pd  

PEMBINA PUTRI 

2. Indi yulianti S.ps 

Ketua   : Tri Atmaja 

Sekretaris : 1. Novita Putri 

                          2. Khaleda 

Bendahara : 1. Dewi Santika 

                          2. Tri Handayani 

SIE 

KEROHANIAN 

3. Santo Wibowo 

4. Lingga 

Purnama 

SIE          

KEGIATAN 

3. Joni Iskandar 

4. Fery Irawan 

SIE          

ANJANGSANA 

3. Bayu Putra 

4. Vina D. 

SIE          

KEWIRAUSAHAAN 

3. Hanum P. 

4. Dhana Aulia 
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TRUKTUR ORGANISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 

SMA NEGERI 1 KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE 

PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

4. Agus Suprapto 

5. Teguh Basuki 

6. Yohana S. 

PEMBINA PUTRA 

Teguh Basuki S.pd 

KEPALA SEKOLAH 

Teguh Basuki S.pd 

PEMBINA PUTRI 

Siti Maryanti S.pd 

Ketua   : Deky Suwita 

Sekretaris : 1. Tri Kristiana 

                          2. Wasia Andri 

Bendahara : 1. Endah Epmawati 

                          2. Retnowati  

SIE 

KEROHANIAN 

5. Aris Setio 

6. Dewi Habstari 

SIE          

KEGIATAN 

5. Danu P 

6. Yulianti 

SIE          

ANJANGSANA 

5. Risal Y. 

6. Putrid Ayu 

SIE          

KEWIRAUSAHAAN 

5. Desti Wiji U. 

6. margianto 
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TRUKTUR ORGANISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 

SMA NEGERI 1 PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE 

PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

7. Mahendra 

8. Agus K 

9. Danung Prabowo 

PEMBINA PUTRA 

Drs. Agus T., M.M.pd 

KEPALA SEKOLAH 

Drs. Agus T., M.M.pd 

PEMBINA PUTRI 

Siti Maryati S.pd 

Ketua   : Dodi Pratama 

Sekretaris : 1. Sintia Utami 

                          2. Sandra Kristiani 

Bendahara : 1. Vela kasih 

                          2. Lilik Santika 

SIE 

KEROHANIAN 

7. Hery K. 

8. Heza A. 

SIE          

KEGIATAN 

7. Dwi Utami 

8. Daniar S. 

SIE          

ANJANGSANA 

7. Titin Yuliana 

8. Yohana 

SIE          

KEWIRAUSAHAAN 

7. Budi Prasetio 

8. Leila A. 
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Lampiran 5 

 

KUESIONER PENELITIAN 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama   : _____________________________________ 

Nama Sekolah  : _____________________________________ 

Alamat sekolah  : _____________________________________ 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

a. Bapak/Ibu dimohon membaca setiap pertanyaan dengan seksama 

b. Pilih satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat dan sesuai dengan 

keadaan/kepentingan Bapak/Ibu 

c. Beri tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia.  

PERTANYAAN KUESIONER PELAKSANAAN UKS DI SMA NEGERI SE-

KABUPATEN PURBALIINGGA  

PERTANYAAN YA TIDAK 

MEKANISME ORGANISASI UKS 
1. Pembentukan UKS di sekolah saya melibatkan guru, 

murid dan semua unsur yang ada di sekolah. 

2. Saya melibatkan siswa dan guru lain dalam 

pelaksanaan program kerja UKS 

3. Saya mengevaluasi pelaksanaan UKS di sekolah 

setiap sebulan sekali 

4. Saya ikut dalam menyusun kegiatan UKS  

5. Sekolah dalam menjalankan fungsi UKS bekerja 

sama dengan Puskesmas setempat. 

6. Semua kegiatan UKS di sekolah mendapat 

mengarahan dan pembinaan dari Puskesmas setempat 

7. Puskesmas selalu mengadakan evaluasi dan 

koordinasi tentang kegiatan UKS dengan pihak 

sekolah setiap sebulan sekali.  

8. Tim Pembina UKS selalu mengadakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan UKS setiap sebulan sekali 

9. Saya selalu berkoordinasi dengan tim Pembina UKS 
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untuk melakukan evaluasi kegiatan UKS di sekolah 

setiap sebulan sekali. 

PERTANYAAN YA TIDAK 

10. Saya melibatkan siswa dalam pengelolaan UKS  

11. Rapat atau koordinasi kegiatan UKS dilakukan setiap 

sebulan sekali baik dengan siswa pengelola UKS atau 

dengan pihak Pembina UKS Kabupaten.  

12. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan UKS 

dilakukan dengan melibatkan guru, siswa sebagai 

pengelola harian UKS dan Pembina UKS 

  

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA UKS 

1. Saya memberikan pendidikan dan penyuluhan 

kesehatan kepada siswa 

2. Saya memberikan pendidikan perilaku hidup sehat 

kepada siswa  

3. Saya memberikan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi kepada siswa  

4. Saya memberikan penyuluhan tentang bahaya napza 

kepada siswa  

5. Kegiatan pelatihan kepada siswa tentang perilaku 

hidup sehata selalu saya selenggarakan setiap tahun 

dengan melibatkan petugas kesehatan dari luar 

sekolah.  

6. Saya dan pengurus UKS segera memberikan 

pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di 

sekolah 

7. Jika ada siswa yang sedang sakit saat belajar, saya 

memberikan perawatan di UKS  

8. Tindakan rujukan kepada petugas kesehatan akan 

segera dilakukan jika kondisi siswa yang sakit tidak 

dapat dirawat di UKS  

9. Saya memantau makanan jajanan yang dijual di 

sekolah 

10. Saya menginformasukan berbagai penyakit menular 

dan cara pencehannya kepada siswa  

11. Setiap setahun dua kali saya melakukan pemeriksaan 

gigi dan rambut dengan melibatkan pihak Puskesmas  

12. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan 

setiap sebulan sekali oleh pengurus UKS dari unsur 

siswa 

13. Kegiatan pencegahan penyakit menular dilakukan 

dengan program pemeliharaan lingkungan bersih 

dilakukan setiap hari jumat.  

14. Saya melakukan kegiatan pemantauan terhadap 

sarang penyakit dilakukan setiap seminggu sekali.  
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15. Saya memantau kebersihan kamar mandi setiap hari 

 

PERTANYAAN YA TIDAK 

16. Saya melibatkan guru, siswa dan karyawan untuk 

ikut berperan dalam menjaga dan merawat 

kebersihan halaman dan pekarangan sekolah 

17. Saya melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan 

kamar mandi  

18. Saya melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan 

semua fasilitas yang ada di sekolah 

Kegiatan lomba lingkungan bersih di sekolah 

menjadi program utama di UKS sekolah saya setiap 

tahun 

  

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

UKS 
1. Saya melakukan pemantauan terhadap obat-obatan 

ringan di UKS setiap sebulan sekali 

2. Saya memberikan penjelasan kepada siswa tentang 

kegunaan obat-obatan yang ada di UKS agar tidak 

disalah gunakan.  

3. Saya melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

obat-obat ringan yang ada di UKS  

4. Saya melakukan pemeriksaan kelengkapan UKS 

setiap sebulan sekali. 

5. Saya mengawasi semua kegiatan yang berhubungan 

dengan penggunaan alat dan fasilitas UKS  

6. Saya mengontrol pengembalian alat-alat UKS setelah 

dipinjam 

7. Peralatan medis sederhana di UKS sekolah menurut 

saya sudah tersedia secara lengkap 

8. Saya mengajarkan kepada siswa untuk dapat 

menjaga dan menggunakan peralatan yang ada di 

UKS 

9. Saya ikut dalam menyusun perencanaan pengadaan 

perlengkapan UKS  

10. Saya ikut berpartisipasi dalam penataan ruang UKS 

11. Ruang UKS berada dilokasi yang mudah dijangkau 

oleh siswa 

12. Ruang UKS terdapat penyekat antara ruang untuk 

siswa putra dan siswa putri 

13. Kebersihan ruang UKS dipantau setiap hari 

  

KETERSEDIAAN DANA UNTUK 

PELAKSANAAN UKS 

1. Sekolah memberikan alokasi dana tersendiri untuk 

kegiatan UKS  
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2. Untuk mengadakan kegiatan UKS mendapatkan 

bantuan dari Puskemas 

PERTANYAAN YA TIDAK 

3. Saya selalu melibatkan siswa, sekolah dan orangtua 

siswa dalam menyelenggarakan kegiatan UKS  

4. Dukungan dan umpan balik terhadap kegiatan UKS 

tidak selalu mendapat dukungan dana dari pihak 

orangtua siswa 
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Lampiran 6 

 

Instrumen Pengamatan/observasi tentang sarana dan prasarana UKS 

Nama Sekolah : 

 

NO SARANA DAN PRASARANA NILAI 

5 4 3 2 1 

1 Ruang UKS      

2 Lingkungan      

3 Toilet      

4 Obat-obatan      

5 Peralatan Medis      

 

Keterangan Penilaian : 

5 : Sangat baik 

4 : Cukup Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

Poin-poin Penilaian : 

� Ruang UKS 

g. Terdapat dipan/kasur  

h. Ada korden pemisahil antara siswa putra dan putri/ruanng putra dan putri 

terpisah sendiri-sendirin vent 

i. Terdapat jendela dan fntilasi 

j. Ruangan UKS bersih dan rapi 

� Lingkungan  

k. Terdapat halaman yang luas 

l. Tata ruang kelas nyaman untuk belajarmengajar 

m. Terdapattempatsampah 

n. Keadaansekolah yang bersih 

o. Terdapattempatcucitangan/wastafel 

p. Terdapatparit/selokan 
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� Toilet  

q. Wc minimal ada 4 untuksiswaputradan 4 siswaputri, danWckhusus guru  

r. Perairan yang lancer 

s. Wcbersihdantidakbau 

t. Terdapatsabutuntukcucitangan 

� Obat-obatan dan PPPK 

u. Terdapat obat-obatan untuk sakit kepala, obat mules, obat alergi, tetes 

mata, kulit dan lain-lain 

v. Terdapat pembalut untuk siswa putri 

w. Terdapat kapas, perban, gunting, Kasa seteril, dan obat merah 

� Peralatanmedis 

x. Terdapat pengukur berat badan 

y. Terdapat pengukur tinggi badan 

z. Tensi meter 

aa. Terdapa Thermometer, stestokop, dan lampu senter   
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Lampiran 7 

 

Aspek penilaian pengamatan/observasi 

 

Aspek Indikator Kriteria  penilaian 

5 4 3 2 1 

Ruang UKS Tempat tidur Ada, kondisi 

bagus 

Ada, bisa 

digunakan 

Ada, kondisi  

kurang layak 

Ada, kondisi 

sangat kurang 

layak pakai 

Ada, tetapi 

Cuma 

terdapat 1 

tempat tidur 

 Korden 

penyekat 

Ruang pa dan 

pi terpisah 

Ada,perma

nen berupa 

triplek  

Ada,  berupa 

kain korden 

Tidak ada   Hanya ada 1 

ruang UKS  

 Terdapat 

ventilasi 

Ventilasi 

lebih dari 2 

Ventilasi 

hanya 

terdapat 2 

Hanya 

terdapat 1 

ventilasi 

Ventilasi 

sudah rusak 

atau tidak 

layak pakai 

Tidak ada 

sama sekali 

 

 

 Ruang UKS 

bersih dan rapi 

Ruangan 

sangat bersih  

Ruangan 

kurang 

bersih 

Ruangan 

tidak bersih 

Ruangan 

sangat kurang 

bersih 

Ruangan 

tidak layak 

pakai 

Lingkungan 

sekolah   

  Halaman yg 

luas 

Halaman 

sekolah 

sangat luas 

Halaman 

sekolah 

cukup luas 

Halaman 

sekolah 

kurang luas 

Halaman 

sekolah 

sangat kurang 

Tidak ada 

halaman 

sekolah 

 Tata ruang 

kelas nyaman 

untuk bljar 

mngajar 

Rungan 

bersih, dan 

rapi 

Ruangan 

kurang 

bersih dan 

rapi 

Ruangan 

kumuh,dan 

acak-acakan 

Ruangan 

sangat kurang 

bersih dan 

rapi 

Ruangan 

tidak layak 

untuk blajar 

mngajar 

 Terdapat 

tempat sampah 

Terdapat 

Tempat 

sampah 

disetiap 

depan 

ruangan 

Jumlang 

tempat 

sampah 

kurang 

banyak 

Terlalu 

sedikit 

jumlah 

tempat 

sampah 

Hanya ada 

beberapa saja 

tempat 

sampahnya 

Tidak ada 

sama sekali 

tempat 

sampahnya 

 Keadaan 

skolah yang 

bersih 

Sekolahan 

yang sangat 

bersih 

Sekolahan 

yang 

cukup 

bersih 

Sekolahan 

yang kurang 

bersih 

Sekolahan 

yang sangat 

kurang bersih 

Sekolahan 

yang kumuh 

dan sangat 

kotor 

 Terdapat 

tempat cuci 

Terdapat 

tempat cuci 

tangan 

disetiap 

depan 

Tempat 

cuci tngan 

hanya ada 

beberapa 

disetiap 

Tempat cuci 

tangan hanya 

ada tiga 

disetiap dpan 

kelas 

Tempat cuci 

tangan hanya 

terdapat 

didpan ruang 

guru dan 

Hanya ada 

satu tempat 

cuci tangan 
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ruangan rungan kelas saja 

 Terdapat 

selokan 

Terdapat 

selokan yang 

sangat 

banyak 

disetiap 

lingkungan 

sekolah 

Terdapat 

selokan yg 

cukup 

banyak 

Selokan yg 

kurang 

banyak 

Selokan yang 

sangat kurang 

banyak 

Hanya 

terdapat 

satu selokan 

saja 

Toilet Terdapat Wc Terdapat 4 

WC untuk 

putra dan 

putri 

Terdapat 3 

Wc untuk 

putra dan 

putri 

Terdapat 2 

WC untuk 

putra dan 

putri 

Terdapat 1 

WC untuk 

putra dan 

putri 

Wc putra 

dan putri 

sangat 

kurang 

layak pakai 

 Perairan yg 

lancar 

Perairan 

sngat lancar 

Perairan 

cukup 

lancar 

Perairan 

kurang 

lancar 

Perairan 

sangat kurang 

lancar 

Perairan 

tidak 

mengalir 

sama sekali 

 Wc bersih dan 

tidak bau 

Wc sangat 

bersih dan 

wangi 

Wc cukup 

bersih 

Wc kurang 

bersih 

Wc sangat 

kurang bersih 

Wc tidak 

layak pakai 

Ketersediaan 

obat-obatan 

dan Pppk 

Terdapat obat 

obatan 

Obat-obatan 

sangat 

lengkap 

Obat-

obatan 

cukup 

lengkap 

Obat-obatan 

kurang 

lengkap 

Obat-obatan 

sangat kurang 

lengkap 

Tidak 

tersedia 

obat-obatan 

 Terdapat 

pembalut 

untuk siswa 

putri 

Pembalut 

sangat 

banyak 

tersedia 

Pembalut 

cukup 

banyak 

Pembalut 

kurang 

banyak 

Pembalut 

sangat kurang 

banyak 

Tidak 

tersedia 

pembalut 

 Terdapat 

kapas,perban 

gunting 

Sangat 

banyak 

persedianya 

Cukup 

banyak 

persediany

a 

Kurang 

banyak 

persedianya 

Sangat kurang 

banyak 

Tidak ada 

dan jarang 

mempunyai 

Ketersediaan 

alat medis 

Terdapat alat 

pengukur berat 

dan tinggi 

badan 

Sangat layak 

dan bisa 

digunakan 

Cukup 

layak 

untuk 

digunakan 

Kurang 

layak dan 

agak rusak 

Sangat kurang 

layak dan 

sudah rusak 

Tidak ada 

sama sekali 

 Terdapatensim

eter 

thermometer,la

mpu senter 

Sangat layak 

dan bisa 

digunakan 

Cukup 

layak 

untuk 

digunakan 

Kurang 

layak dan 

agak rusak 

Sangat kurang 

layak dan 

sudah rusak 

Tidak ada 

sama sekali 

       

 

 

 



93 
 

Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Keesioner 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics

.953 48

Cronbach's

Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

31.6000 128.147 .582 .952

31.4500 130.997 .523 .953

31.4500 130.997 .523 .953

31.6500 128.766 .472 .953

31.4500 130.997 .523 .953

32.0000 128.000 .481 .953

32.0500 127.418 .549 .952

32.0500 128.050 .491 .953

31.5500 128.576 .604 .952

31.5500 128.471 .617 .952

31.8000 127.958 .485 .953

31.8000 127.853 .495 .953

31.6500 127.818 .568 .952

31.7000 127.484 .567 .952

31.7000 127.484 .567 .952

31.7500 128.197 .477 .953

31.7000 128.642 .456 .953

31.7500 127.461 .545 .952

31.5000 128.368 .755 .952

32.0000 128.000 .481 .953

32.0500 127.418 .549 .952

32.0000 127.368 .538 .952

31.8000 126.695 .599 .952

31.8000 127.747 .504 .952

31.6500 126.871 .665 .952

31.9000 127.884 .481 .953

31.5500 128.576 .604 .952

31.5000 128.368 .755 .952

31.6500 126.661 .687 .951

31.5000 129.316 .617 .952

31.4500 131.103 .503 .953

31.4500 131.103 .503 .953

31.6500 126.661 .687 .951

31.5000 129.316 .617 .952

31.6500 127.292 .622 .952

31.4500 130.997 .523 .953

31.5000 129.211 .632 .952

32.0000 128.000 .481 .953

32.0500 127.418 .549 .952

32.0500 128.050 .491 .953

31.6000 129.200 .467 .953

31.8000 127.747 .504 .952

31.7000 128.326 .486 .953

31.6000 127.411 .664 .952

31.7000 128.432 .476 .953

32.0000 128.000 .481 .953

32.0500 127.418 .549 .952

32.0500 128.050 .491 .953

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

D1

D2

D3

D4

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 8  

 

Deskripsi Data Penelitian 

 

 

Statistics

20 20 20 20 20 20 20

0 0 0 0 0 0 0

8.2000 3.4500 5.2500 4.4000 13.1000 9.3500 1.8000

8.5000 4.0000 6.0000 5.0000 15.0000 10.5000 2.0000

8.00a 5.00 8.00 5.00 15.00 11.00 1.00a

2.74533 1.73129 2.44680 1.27321 4.65550 3.04830 1.19649

1.00 .00 .00 .00 2.00 2.00 .00

12.00 5.00 8.00 5.00 18.00 13.00 4.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Minimum

Maximum

mekanisme

organisasi

Pendidikan &

Penyuluhan

Kesehatan di

sekolah

Pelayanan

Kesehatan

di sekolah

Lingkungan

kehidupan

sekolah yang

sehat

 Pelaksanaa

n Program

Kerja UKS

Ketersediaan

Sarana

Prasarana

UKS

Ketersediaan

Sumber Dana

UKS

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

 
 

mekanisme organisasi

3 15.0 15.0 15.0

13 65.0 65.0 80.0

4 20.0 20.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

sangat baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Pendidikan & Penyuluhan Kesehatan di sekolah

3 15.0 15.0 15.0

17 85.0 85.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Pelayanan Kesehatan di sekolah

4 20.0 20.0 20.0

11 55.0 55.0 75.0

5 25.0 25.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

sangat baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat

4 20.0 20.0 20.0

16 80.0 80.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

 Pelaksanaan Program Kerja UKS

4 20.0 20.0 20.0

13 65.0 65.0 85.0

3 15.0 15.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

sangat baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Ketersediaan Sarana Prasarana UKS

3 15.0 15.0 15.0

16 80.0 80.0 95.0

1 5.0 5.0 100.0

20 100.0 100.0

kurang baik

baik

sangat baik

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Lampiran 9 

 

Hasil Observasi Sarana dan Prasarana UKS 
 
 

No 
Sarana dan 

Prasarana 

Sekolah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 

1 Ruang UKS 4 4 5 1 5 4 2 3 4 3 35 

2 Lingkungan 4 3 4 2 3 3 1 4 5 3 32 

3 Toilet 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 31 

4 Obat-obatan 3 4 3 3 3 4 2 3 4 5 34 

5 Peralatan Medis 4 4 5 3 4 3 2 3 3 4 35 

  Jumlah 18 18 21 11 18 17 10 16 19 19   

  

Kriteria 

B
ai

k
 

B
ai

k
 

B
ai

k
 

K
u

ra
n

g
 

B
ai

k
 

C
u

k
u

p
 

K
u

ra
n

g
 

C
u

k
u

p
 

B
ai

k
 

B
ai

k
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Lampiran 10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

SMA N 2 PURBALINGGA 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

HALAMAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

WC SISWA 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 
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SMA N 1 PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN  SEKOLAH DAN LAPANGAN 

  

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

TEMPAT SAMPAH 
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SMA N 1 KUTASARI 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

 

LEMARI DAN OBAT-OBATAN/PPPK 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian angket oleh Pembina UKS di Ruang UKS       
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SMA PN 1 PADAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT PENGUKUR TINGGI BADAN DAN BERAT BADAN 

 

 

 

 

   

 

PENGISIAN ANGKET GURU PEMBIMBING UKS 
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 SMA NEGRI 1 KARANGREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT PENGUKUR TINGGI BADAN DAN BERAT BADAN 

 

 

 

 

 

 

KOTAK OBAT DAN PPPK 
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SMA NEGERI 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPAT CUCI TANGAN 

 

 

 

 

 

 

ALAT MEDIS 
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SMA NEGRI 1 KEMANGKON 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

MEJA PNGAWAS 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT PENGUKUR TINGGI BADAN DAN BERAT BADAN 
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SMA N 1 REMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

WC SISWA 

 

 

 

 

 

 

KOTAK OBAT DAN PPPK 
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SMA N  1 BOJONG SARI 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG UKS 

 

 

 

 

 

 

KOTAK OBAT 


