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SARI 

Aditya Purbantara, 2013. Survei Kebersihan Pribadi Siswa Di Sekolah Dasar 
Negeri Dalam Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun 
Ajaran 2012/2013. Skripsi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas 
Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
Kata kunci : Survei,Kebersihan Pribadi, Pedesaan, Perkotaan 
 
 Kebiasaan hidup bersih harus diajarkan sedini mungkin di rumah tangga dan 
kemudian diteruskan di sekolah sehinggan berangsur-angsur menjadi bagian dari 
perilkau hidup bersih . Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah 
tingkat kebersihan pribadi siswa di Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan 
dan Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kebersihan pribadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Dalam 
Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 
 Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kebersihan pribadi siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Semarang tahun ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini yaitu 250 siswa yang 
diambil dari 5 Sekolah Dasar Negeri Perkotaan dan 5 Sekolah Dasar Negeri 
Pedesaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik quota 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah berupa 
wawancara, angket/kuesioner, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif persentase. 
 Hasil penelitian diperoleh rata-rata skor kebersihan  pribadi pada siswa SDN 
Perkotaan sebesar 22,4 atau 93,3% dengan  kategori baik, untuk SDN  Pedesaan 
diperoleh rata-rata skor sebesar 22 atau 91,5% dengan kategori baik. Sedangkan 
untuk kebersihan lingkungan diperoleh rata-rata skor sebesar 11,6 atau 96,7% dengan 
kategori baik untuk SDN Perkotaan dan rata-rata skor sebesar 11,2 atau 93,3% 
dengan kategori baik untuk SDN Pedesaan.  Baiknya kebersihan pribadi siswa dan 
kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten 
Semarang tahun ajaran 2012/2013 dipengaruhi oleh kebersihan kulit, kebersihan 
mata, kebersihan rambut, kebersihan kuku, kebersihan hidung, kebersihan telinga, 
kebersihan mulut dan gigi, kebersihan pakaian, kebersihan kelas, kebersihan kamar 
mandi/wc, kebersihan halaman, serta kebersihan kantin yang semuanya masuk dalam 
kategori baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa Siswa SDN 
Perkotaan kebersihan pribadi serta kebersihan lingkungannya lebih terjaga 
dibandingkan dengan SDN Pedesaan. Beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan 
antara lain : 1) Bagi para siswa hendaknya senantiasa mempertahankan kebiasaanya 
untuk berperilaku hidup sehat dan bersih tersebut yang telah baik dan senantiasa 
meningkatkannya menjadi lebih baik lagi agar mereka dapat terhindar dari berbagai 
penyakit yang disebabkan oleh kondisi tubuh maupun lingkungan yang tidak bersih, 
dan 2) Bagi Guru di Sekolah hendaknya senantiasa memberikan bimbingan kepada 
anak didiknya agar menyadari bahwa hidup bersih, memelihara kebersihan diri 
pribadi dan lingkungan sekolah bukan saja penting artinya bagi diri sendiri tetapi juga 
baik untuk keluarga, dan anggota masyarakat lainnya, 3) Bagi Sekolah hendaknya 
senantiasa membiasakan anak didiknya untuk berperilaku hidup sehat dan bersih 
dengan mengefektifkan kembali fungsi UKS di Sekolah sebagai wadah pendidikan 
kesehatan bagi anak didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan harta paling berharga di dunia, ungkapan tersebut 

terucap ketika orang sudah tidak sehat lagi atau dengan kata lain bila orang tersebut 

sedang jatuh sakit. Pendidikan kesehatan merupakan sebuah proses yang amat 

kompleks. Oleh karena itu, setiap orang perlu diberikan informasi tentang kesehatan 

agar dapat menjalankan hidup yang sesuai dengan prinsip kesehatan. 

Kesehatan bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sekolah 

secara optimal. Guna pencapaian tujuan tersebut, masyarakat Sekolah didorong agar 

tahu permasalahan dan pencarian jalan untuk mengatasi berbagai masalah yang 

muncul. Upaya membina gaya hidup sehat itu, terdapat sejumlah faktor yang ikut 

terlibat. Guru pendidikan jasmani dan kesehatan menduduki posisi yang sangat 

strategis dalam meletakkan dasar yang kuat bagi kualitas hidup sehat generasi di 

masa yang akan datang. Terkait dengan tugas ini adalah pengembangan pengalaman 

belajar di sekolah. 

 Kesehatan pribadi adalah kesehatan bagian-bagian tubuh kita masing-masing 

yaitu meliputi kesehatan kulit, rambut dan kuku, kesehatan mata, hidung, telinga, 

mulut dan gigi, tangan dan kaki, juga memakai pakaian yang bersih dan melakukan 

gerakan dan istirahat (Suharto, 1997:2).  
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 Jadi kesehatan pribadi merupakan usaha atau perilaku manusia untuk menjaga 

kesehatannya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi ada 8 aspek yaitu: 

kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, makanan, hidup teratur, daya tahan tubuh, 

pencegahan terhadap penyakit, fasilitas penunjang kesehatan, dan pemeriksaan 

kesehatan. 

Kebiasaan hidup bersih harus ditanamkan dalam upaya peningkatan 

kesehatan. Upaya-upaya itu dapat ditempuh melalui beberapa tahap, seperti di rumah 

dan di sekolah. Kebiasaan hidup bersih di rumah dimulai dengan mencuci kedua 

tangan atau bersih-bersih sebelum makan dan sebelum tidur, pakai alas kaki bila 

keluar rumah dan di kamar kecil serta memakai pakain yang bersih. Kebiasaan hidup 

bersih di sekolah dimulai dengan datang ke sekolah dengan tubuh yang bersih, 

pakaian dan alas kaki yang bersih dan pantas, buang sampah di tempat sampah, berak 

dan kencing di wc dan setelah dipakai dibersihkan. Kebiasaan tersebut sangat tepat 

ditanamkan sedini mungkin karena kebiasaan-kebiasaan tersebut akan terbawa 

sampai dewasa nanti. Kesehatan pribadi siswa perlu mendapat perhatian dari pihak-

pihak yang berkompeten. 

Kebiasaan hidup bersih harus diajarkan sedini mungkin di rumah tangga dan 

kemudian diteruskan di sekolah sehingga berangsur-angsur menjadi bagian dari 

perilaku kehidupan bersih, maka upaya pembinaan dan peningkatan kesehatan anak-

anak dan masyarakat akan menjadi lebih mudah. Masa pertumbuhan pada anak 

adalah saat anak berusia antara 6-12 tahun dan ini merupakan usia yang rawan 
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terhadap penyakit. Pola pembinaan menuju terbentuknya perilaku hidup sehat 

merupakan bagian penting dari pembinaan usia sekolah dasar. Mencegah selalu lebih 

mudah dari pada mengobati, sebab itu penting sekali mengusahakan agar pada anak 

usia 6-12 tahun supaya orang tua dan guru dapat berbuat dan melakukan usaha 

pencegahan. 

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan 

berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara 

membersihkan jendela, dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, 

mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan kamar mandi dan 

jamban, serta membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan lingkungan dimulai 

dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan 

rumah dari sampah.  

Kehidupan modern menuntut kepada kita agar selalu berupaya memelihara 

dan meningkatkan kebersihan pribadi masing-masing. Perilakau hidup bersih 

merupakan kebiasaan yang membutuhkan ketelatenan dalam penanaman hidup bersih 

pada setiap anak. Penanaman hidup bersih harus diawali dari individu anak untuk 

dapat memahami pengetahuan tentang kesehatan pribadi dan kesehatan masyarakat. 

Karena bersih dan rapi bukan hanya sangat penting dan diperlukan agar 

seseorang dapat diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari, akan tetapi 

kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan pola hidup sehat 

sehari-hari. Kita mengetahui bahwa kesehatan sangat mempengaruhi aktifitas sehari-
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hari seperti: makan dengan menu seimbang dalam artian (makanan tersebut 

mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh), olahraga teratur setiap hari, tidak 

merokok, tidak memakai narkoba, istirahat yang cukup, dan berperilaku yang positif 

bagi kesehatan. Kebersihan merupakan kunci untuk menjadi sehat, sebagaimana 

diungkapkan dalam peribahasa “kebesrsihan adalah pangkal dari kesehatan”. Maka 

dari itu hendaknya setiap manusia selalu meningkatkan taraf kebersihan pribadinya. 

Pengetahuan tentang kebersihan, nilai, sikap, dan perilaku hidup bersih dari 

seseorang adalah hasil dari pendidikan, baik yang diterima dari keluarga, lingkungan 

sekolah, atau dari lingkungan masyarakat itu merupakan hal yang penting. Upaya 

meningkatkan kebersihan pribadi anak didik di sekolah melalui pendidikan 

kebersihan pribadi, yaitu bagian dari kesehatan pribadi. Tujuan mempelajari 

pendidikan kebersihan pribadi ialah, 1) meningkatkan pengetahuan peserta didik 

mengenai masalah kebersihan dan hubungannya dengan kesehatan perseorangan, 

kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat; 2) mengubah sikap mental peserta 

didik kearah positif yang akan mendorong mereka agar sadar mencintai kebersihan, 

berbuat dan berperilaku sesuai dengan prinsip hidup bersih dalam kehidupan sehari-

hari; 3) meningkatkan keterampilan peserta didik yang akan memungkinkan mereka 

memiliki kemampuan untuk hidup bersih, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

kepentingan keluarga dan lingkungannya. 
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Faktor yang mempengaruhi kebersihan pribadi seseorang adalah: 

1) Kulit yang bersih adalah kulit yang selalu bersih, halus, tidak ada bercak-bercak 

merah, tidak kaku tetapi lentur (fleksibel). Hal ini dapat ditunjang dengan cara 

mandi mempergunakan sabun, apabila keluar rumah sebaiknya menggunakan 

handbody agar terlindung dari sengatan cahaya matahari. 

2) Mata yang bersih adalah mata yang dapat melihat dengan jelas, tidak kemerah-

merahan, tidak ada bulatan hitam pada mata, tidak ada bercak-bercak putih 

berbentuk bulat, serta kelopak mata tidak berair. Hal ini dapat ditunjang dengan 

cara membiasakan cara membaca yang sehat, jarak antara mata dengan huruf 30 

cm, membiasakan membaca/bekerja dengan cahaya yang cukup terang, jangan 

membaca di tempat yang bergerak seperti bus/kereta, jangan memberikan benda-

benda mainan terlalu dekat dengan mata bayi, agar tidak juling, jangan terlalu 

lama melihat cahaya yang tajam (sinar tajam), jangan sering menggosok-gosok 

mata terlalu keras, serta jauhilah tempat yang kotor dan berbau. 

3) Rambut yang bersih adalah rambut yang tidak mudah rontok dan patah, tidak 

terlalu berminyak dan tidak terlalu kering serta tidak berketombe. Hal ini dapat 

ditunjang dengan cara mencuci rambut dengan shampoo atau obat-obat lain satu 

kali dalam waktu satu minggu. Dilakukan pemijatan saat proses pencucian untuk 

memberikan rangsangan dalam pertumbuhan rambut. Setelah dicuci sebaiknya 

rambut dikeringkan terlebih dahulu baru disisir. Pemeliharaan rambut juga dapat 

dilakukan dengan pemangkasan dan penyisiran. 
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4) Kuku yang bersih adalah kuku yang tumbuhnya baik, kuat, bersih, halus, dan 

dapat memberikan keindahan. Hal ini dapat ditunjang dengan cara perawatan 

kuku yang biasanya dilakukan dengan memotong ujung kuku sampai beberapa 

milimeter dari tempat perlekatan antara kuku dengan kulit dan pemotongan 

disesuaikan dengan bentuk ujung jari. 

5) Hidung yang bersih adalah lubang hidung yang selalu bersih tidak ada kotoran, 

rambut-rambut hidung tumbuh dengan normal. Hal ini dapat ditunjang dengan 

cara membersihkan kotoran pada hidung, apabila ada yang menyumbat hidung 

baik yang lunak maupun yang keras maka harus dikeluarkan. 

6) Telinga yang bersih adalah telinga yang selalu bersih, untuk mendengar dengan 

jelas dan telinga bagian luar selalu bersih. Hal ini dapat ditunjang dengan cara 

membersihkan tahi telingan yang sudah kering agar tidak mengganggu 

pendengaran. 

7) Mulut dan gigi yang bersih adalah mulut dan gigi yang tidak berbau, lidah dan 

bibir tidak pecah-pecah dan gigi tidak berlubang. Hal ini dapat ditunjang dengan 

cara menggosok gigi, jangan makan dan minum terlalu panas, jangan 

membiasakan menggigit terlalu keras, serta selalu memeriksakan gigi ke 

PUSKESMAS secara teratur. 

8) Pakaian yang bersih adalah pakaian yang bebas dari kotoran maupun debu. Hal 

ini dapat ditunjang dengan cara mencuci pakaian yang sudah kotor menggunakan 

sabun cuci. 
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Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu indikasi yang menentukan 

kebersihan pribadi seseorang. Berdasarkan apa yang penulis lihat ketika observasi 

lapangan diketahui jika sebagian besar siswa di Sekolah Dasar pedesaan memiliki 

penampilan yang kurang menarik. Banyak dari mereka terlihat menggunakan pakaian 

yang kotor, ini terlihat dari adanya noda-noda di pakaian mereka dan ada juga yang 

pakaiannya belum disetrika. Pada saat jam istirahat siswa-siswi membeli makanan 

tanpa mencuci tangan terlebih dahulu meskipun sudah disediakan tempat mencuci 

tangan. Ketika setelah pelajaran penjasorkes siswa langsung masuk kelas dan 

membeli makanan tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Sedangkan dari 

pengamatan pada Sekolah Dasar Perkotaan, siswa cenderung berpenampilan rapi. 

Siswa pada Sekolah Dasar perkotaan banyak yang memperhatikan penampilan 

pribadinya, seperti menyisir rambut dengan rapi dan menggunakan pakaian yang 

bersih dan rapi. Mengenai jajanan yang dimakan siswa diperkotaan lebih memilih 

jajanan yang ada di kantin sekolah daripada jajanan diluar sekolah yang belum 

terjamin kebersihan dan kesehatannya. 

Fakta yang ada di lapangan seperti yang telah disampaikan di atas maka 

penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Survei kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten 

Semarang Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Desa merupakan suatu perwujudan  atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, 

politik dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan 
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pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sebagian karakteristik 

masyarakat di pedesaan yaitu cara mereka dalam berusaha (ekonomi) adalah agraris 

yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam: iklim, keadaan alam, kekayaan 

alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Lingkungan 

Pedesaan di Sekolah Dasar Negeri yang menjadi tempat penelitian sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh, dan pekerja pabrik. Masyarakat 

pedesaan dalam hal kesehatan pengetahuannya masih minim. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar masyarakat pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang cukup 

rendah. Jadi untuk masalah kesehatan pengetahuan mereka masih minim. Selain itu 

fasilitas penunjang kesehatan yang ada di pedesaan masih sangat minim. 

PUSKESMAS yang ada biasanya jaraknya cukup jauh, sedangkan untuk dokter 

umum yang membuka praktek juga masih jarang. Sekolah Dasar Negeri yang 

termasuk dalam kategori pedesaan dalam penelitian ini yaitu Sekolah Dasar Negeri 

Poncoruso, Sekolah Dasar Negeri Samban 1, Sekolah Dasar Negeri Samban 2, 

Sekolah Dasar Negeri Lemahireng 1, dan Sekolah Dasar Negeri Lemahireng 3. 

Kelima Sekolah Dasar Negeri kategori pedesaan tersebut terletak di Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang.  

Kota merupakan suatu perwujudan atau kesatuan geografi yang cukup besar, 

padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. 

Karakteristik masyarakat perkotaan yaitu pada umumnya dapat mengurus dirinya 

sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain (individualisme). Lingkungan 
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perkotaan di Sekolah Dasar Negeri yang menjadi tempat penelitian sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai pekerja kantoran, PNS, dan wiraswasta. 

Masyarakat kota dalam hal kesehatan mempunyai pengetahuan yang lebih  baik dari 

masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat perkotaan 

mempunyai tingkat pendidikan yang baik, tidak sedikit dari mereka juga ahli dalam 

bidang kesehatan. Fasilitas penunjang kesehatan di perkotaan sangat memadai, tidak 

hanya PUSKESMAS di perkotaan juga sering ditemukan dokter-dokter yang 

membuka praktik dan dekat dengan rumah sakit. Sekolah Dasar Negeri yang 

termasuk dalam kategori perkotaan dalam penelitian ini yaitu Sekolah Dasar Negeri 

Kupang 1, Sekolah Dasar Negeri Kupang 2, Sekolah Dasar Negeri Kupang 3, 

Sekolah Dasar Negeri Panjang 2, dan Sekolah Dasar Negeri Panjang 3. Kelima 

Sekolah Dasar Negeri kategori peperkotaan tersebut terletak di Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang. 

1.2. Permasalahan 

 Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu diteliti 

dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan. Setelah mencermati dari latar 

belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah: 

“Bagaimanakah tingkat kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar  Negeri dalam 

Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Semarang pada Tahun Ajaran 

2012/2013?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebersihan 

pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di 

Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.4. Penegasan Istilah 

1.4.1. Survei 

 Survei adalah suatu koleksi, analisis, interpretasi, dan laporan yang disusun 

secara teratur dan sistematis tentang fakta-fakta penting yang berhubungan dengan 

aspek tertentu. Maksud survei adalah untuk menentukan kenyataan, menentukan 

keadaan, dan menentukan status pada waktu itu. Penemuan-penemuan yang diperoleh 

mengandung bahan-bahan yang bersifat informatif. 

1.4.2.  Kesehatan 

 Menurut Undang-Undang No.36  Tahun 2009  menyatakan kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010:2). Menurut WHO kesehatan adalah suatu keadaan sempurna, 

baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003:3). Dalam penelitian ini kesehatan diartikan keadaan yang 

meliputi kesehatan badan (fisik, kesehatan mental/rohani, sosial, dan bukan hanya 

keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan). 
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1.4.3. Pribadi 

 Istilah pribadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan manusia 

sebagai perseorangan (diri manusia itu sendiri) yang dimaksud pribadi disini adalah 

diri siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di 

Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.4.4. Kesehatan Pribadi 

 Kesehatan pribadi (kesehatan perseorangan) merupakan suatu usaha dari 

seorang demi seorang untuk dapat memelihara kesehatannya. Jadi yang dimaksud  

kesehatan pribadi dalam penelitian ini adalah usaha dari siswa-siswi Sekolah Dasar 

Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 

2012/2013. 

1.4.5. Kebersihan Pribadi 

 Kebersihan pribadi adalah kebersihan yang mencakup dengan diri pribadi 

antara lain kebersihan kulit, kebersihan kuku, kebersihan rambut dan kulit kepala, 

kebersihan mata, kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan mulut dan gigi, 

serta kebersihan pakaian.  

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan ada hasil yang dapat memberikan manfaat dan 

sumbangsih terhadap perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan 

terutama pendidikan jasmani dan kesehatan. Adapun  manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah: 
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1.5.1. Mengetahui dan memahami kebersihan pribadi Siswa Sekolah Dasar 

Pedesaan dan Perkotaan 

1.5.2. Sebagai informasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebersihan pribadi 

yang ada di sekolah Pedesaan dan Perkotaan. 

1.5.3. Sebagai bahan masukan para penanggung jawab pendidikan di sekolah dalam 

rangka peningkatan kebersihan pribadi Siswa. 

1.5.4. Bagi almamater dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan yang berguna 

bagi semua pihak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kesehatan 

2.1.1. Pengertian Kesehatan 

 Menurut Undang-Undang No. 36  Tahun 2009  menyatakan kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010:2). 

 Menurut batasan World Health Organisation (WHO) yang dimaksud 

kesehatan adalah suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan 

tidak hanya bebas dari penyakit (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:3). 

 Peran Aktif Masyarakat secara komplek dengan memberikan peluang untuk 

mengambil bagian yang lebih aktif nantinya di dalam pembangunan kesehatan adalah 

seiring dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009  disini ditekankan pada 

kesehatan badan rohani dan mental sosial. 

 Paparan tentang kondisi sehat paripurna yang lengkap itu terdapat beberapa 

hal antara lain: 1) seorang terasa nyaman, tentram dan bebas dari rasa tertekan; 2) 

seseorang terasa berguna, diakui oleh lingkungan sekitar dan dapat dinyatakan 

berkemampuan produktif; 3) seorang dapat mengatasi stress (Rusli Lutan, dkk, 

2000:12). 
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 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa 

kesehatan merupakan keadaan dimana seseorang mempunyai kondisi jasmani dan 

rohani yang dapat menunjang kehidupan sehari-harinya. Untuk itu peran kesehatan 

dalam diri manusia merupakan hal yang sangat penting. 

2.1.2. Pendidikan Kesehatan  

 Konsep pendidikan kesehatan mempunyai visi dan misi untuk mengubah 

perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat. Proses pendidikan 

kesehatan mempunyai tujuan untuk mendidik, membimbing serta dalam 

melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan hidup sehat mengarah 

pada tindakan-tindakan perilaku hidup sehat yang dimulai dari hal-hal yang kecil 

sampai pada kesadaran tentang kesehatan. Dalam usaha pendidikan kesadaran 

masyarakat proses belajar ini berlangsung secara sadar dan terarah. 

 Setiap anak diberi bimbingan agar menyadari bahwa hidup sehat memelihara 

kesehatan diri pribadi dan lingkungan tempat tinggal bukan saja penting artinya bagi 

dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya dan bagi anggota masyarakat lain. 

Keinginan untuk mendapatkan penghargaan, rasa puas, rasa bangga, dan keuntungan 

pribadi adalah sebagian dari bentuk-bentuk motivasi yang kuat. Melalui pendidikan 

motivasi yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri, dapat mengubah menjadi 

motivasi yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 
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2.2. Kesehatan Pribadi 

 Kesehatan pribadi adalah kesehatan bagian-bagian tubuh kita masing-masing 

yaitu meliputi kesehatan kulit, rambut dan kuku, kesehatan mata, hidung, telinga, 

mulut dan gigi, tangan dan kaki, juga memakai pakaian yang bersih dan melakukan 

gerakan dan istirahat (Suharto, 1997:2). Jadi kesehatan pribadi merupakan usaha atau 

perilaku manusia untuk menjaga kesehatannya sendiri. Adapun faktor yang 

mempengaruhi ada 8 aspek yaitu: kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, 

makanan, hidup teratur, daya tahan tubuh, pencegahan terhadap penyakit, fasilitas 

penunjang kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan. 

 Masyarakat adalah terbentuk dari pribadi-pribadi sebagai anggota masyarakat. 

Untuk membentuk masyarakat yang sehat jasmani maka dibina terlebih dahulu 

kesehatan perorangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi selalu ada kaitannya 

dengan makanan, kesehatan dan mengenai kehidupan keluarga. Untuk dapat hidup 

sesuai dengan aturan-aturan kesehatan tetapi juga dimengerti benar tentang penting 

besarnya arti kesehatan bagi kehidupan, maka tidak akan susah untuk dapat terhindar 

dari penyakit. 

 Masa pertumbuhan pada anak adalah saat anak berusia antara 6-12 tahun dan 

ini merupakan usia yang rawan terhadap penyakit. Pola pembinaan menuju 

terbentuknya perilaku hidup sehat merupakan bagian penting dari pembinaan usia 

sekolah dasar. Mencegah selalu lebih mudah dari pada mengobati, sebab itu penting 
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sekali mengusahakan agar pada anak usia 6-12 tahun supaya orang tua dan guru dapat 

berbuat dan melakukan usaha pencegahan. 

 Hidup sehat sangat didambakan oleh umat manusia karena bila kesehatannya 

terganggu akan berakibat pada dirinya sendiri. Kesehatan merupakan sumber 

kesenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat bijaksana bila 

kesehatan pribadi selalu dipelihara dan ditingkatkan.          

 Kesehatan pribadi adalah kesehatan pada seorang atau perseorangan 

(Depdikbud,1983:1). Suharto dkk (1997:2), berpendapat bahwa kesehatan pribadi 

adalah kesehatan bagian-bagian tubuh kita masing-masing yaitu meliputi kesehatan 

kulit, rambut dan kuku, kesehatan mata, hidung, telinga, mulut dan gigi, tangan dan 

kaki, juga memakai pakaian yang bersih dan melakukan gerakan dan istirahat. 

Kesehatan pribadi berkenaan dengan pribadi masing-masing yang bersifat individu. 

 Setiap manusia dapat tetap hidup sehat apabila kesehatan pribadi selalu 

diperhatikan dan perlu berbagai usaha secara aktif. Selanjutnya yang dimaksud sehat 

pribadi seutuhnya merupakan sehat fisik, mental dan sosial yang ketiga-tiganya tidak 

dapat dipisahkan (Mu’arifah, 1992:1). 

 Segala sesuatu seperti kesehatan pribadi pasti ada sebab dan akibatnya. Begitu 

pula dengan penyakit. Sebagian besar dari penyakit telah diketahui apa penyebabnya, 

cara penularannya, cara perawatan, dan cara pengobatannya bagi penderita. 

Pengetahuan tersebut telah menyelamatkan dan memperpanjang hidup berjuta-juta 

manusia di seluruh dunia, namun keberhasilan itu tidak selalu dicapai dengan mudah.  
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2.3. Kebersihan Pribadi 

 Kebersihan pribadi adalah suatu keadaan yang bebas dari kotoran, termasuk 

diantaranya, debu, sampah dan bau yang mencakup dalam diri seseorang. Kebersihan 

pribadi merupakan langkah awal mewujudkan kesehatan. Tubuh yang bersih dapat 

meminimalkan resiko seseorang terhadap kemungkinan terjangkitnya suatu penyakit, 

terutama penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri yang buruk. 

 Kebersihan adalah kunci bagi kesehatan, sebagaimana diungkapkan dalam 

peribahasa “bersih pangkal sehat”. Karena itu hendaknya setiap orang selalu berusaha 

supaya kebersihan pribadi dipelihara dan ditingkatkan. Kebersihan dan kerapian 

sangat penting dan diperlukan agar seseorang disenangi dan diterima dalam 

pergaulan, tetapi juga karena kebersihan diperlukan agar seseorang dapat hidup 

secara sehat. 

 Untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang perlu diperhatikan 

yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua 

perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga 

dapat menolong dirinya sendiri dalam masalah kesehatan dan berperan aktif dalam 

kegiatan-kegiatan masyarakat. 

2.3.1. Ruang Lingkup Kebersihan Pribadi 

 Kebersihan pribadi merupakan kebersihan bagian-bagian tubuh kita masing-

masing meliputi kebersihan kulit, mata, hidung, telinga, mulut dan gigi, rambut, 

kuku, dan memakai pakaian yang bersih. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan 
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menjaga kebersihan, maka memelihara kesehatan pribadi juga dimulai dengan 

memelihara kebersihan bagian-bagian tubuh kita. 

 Masa pertumbuhan anak yaitu usia 7 sampai dengan 12 tahun dan usia ini 

merupakan usia yang rawan terhadap penyakit. Intensitas pembinaan menuju 

terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bagian terpenting dari 

pembinaan anak sekolah dasar. Mencegah lebih mudah dari mengobati sebab itu 

penting sekali mengusahakan agar orang tua dan guru dapat berbuat dan melakukan 

usaha dan pencegahan dengan benar (Mu’rifah,1992:1). Segala sesuatu ada ada sebab 

atau penyebabnya, begitu pula dengan penyakit. Sebagian besar penyakit telah 

diketahui penyebabnya, cara penularannya, cara perawatannya, dan cara 

pengobatannya bagi penderita. Pengetahuan tersebut telah menyelamatkan dan 

memperpanjang hidup manusia. Unsur-unsur yang tercakup dalam kebersihan pribadi 

yaitu kebersihan kulit, kuku, rambut, mata, hidung, telinga, mulut dan gigi, serta 

pakaian (Mu’rifah,1992:8). Dibawah ini diuraikan tentang anatomi, guna, 

pemeliharaan atau perawatan dan keadaan sehat dari masing-masing ruang lingkup 

kebersihan pribadi: 

2.3.1.1. Keberihan Kulit 

2.3.1.1.1. Anatomi Kulit 

 Kulit terletak di seluruh permukaan tubuh. Secara garis besar kulit dibedakan 

menjadi 2 bagian yaitu bagian luar yang disebut kulit ari dan bagian dalam yang 

disebut kulit jangat. 
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 Kulit ari berlapis-lapis dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 

kelompok, yaitu lapisan luar yang disebut lapisan tanduk dan lapisan dalam yang 

disebut lapisan Malpighi.  

2.3.1.1.2. Guna Kulit 

 Kulit mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu: 1) sebagai pelindung 

tubuh dan jaringan di bawah kulit terhadap segala rangsangan yang datang dari luar; 

2) sebagai pancaindra perasa dan peraba; 3) sebagai alat pembuangan ampas-ampas 

berupa zat-zat yang tidak terpakai melalui keringat; 4) mengatur suhu badan; 5) 

pembentukan vitamin D; 6) melindungi zat lemak yang disimpan di bawah kulit 

sebagai cadangan makanan; 7) dalam dunia kedokteran berguna untuk tempat 

memasukkan obat-obat tertentu agar penyerapannya lambat (Mu’rifah, 1992:9). 

2.3.1.1.3. Perawatan Kulit 

 Memelihara kulit agar selalu bersih dengan cara mandi. Pada umumnya, di 

Negara tropis termasuk Indonesia, mandi cukup dua kali sehari, pagi dan sore. Di 

Negara yang berhawa dingin, biasanya sehari sekali, bahkan mungkin cukup dengan 

cuci muka saja. Gunanya mandi, selain membersihkan debu yang melekat di badan, 

juga dapat menghilangkan endapan keringat. Dianjurkan, sebaiknya mandi dengan 

mempergunakan sabun, karena secara kimiawi, sabun dapat memisahkan kotoran dari 

kulit badan (Depdikbud, 1983:5). 
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2.3.1.1.4. Kulit yang sehat 

 Yaitu kulit yang selalu bersih, halus, tidak ada bercak-bercak merah, tidak 

kaku tetapi lentur (fleksibel). 

2.3.1.2. Kebersihan Mata 

2.3.1.2.1.  Anatomi Mata 

 Mata adalah indra pengelihatan, terletak dalam suatu rongga di kepala yang 

disebut rongga mata. Bentuk bola mata sesuai dengan bentuk rongga mata. Mata 

terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: lensa mata, sumbu mata, garis lihat, syaraf 

pengelihatan, cekungan sentral, dan selaput jala (Depdikbud, 1986:25). 

2.3.1.2.2.  Guna Mata 

 Kita dapat mengetahui jarak, dan menetapkan rupa seorang, serta benda-

benda dengan jalan melihat dengan mata. Menetapkan warna beraneka ragam juga 

dengan mata. Selain itu mata membantu kita menetapkan keseimbangan tubuh (posisi 

tubuh). Seseorang dapat menetapkan keseimbangan dan posisi tubuhnya dengan alat 

di dalam telinga yaitu rumah siput dan mata terbuka (Djoned Soetatmo, 1985:46). 

2.3.1.2.3. Perawatan Mata 

 Mata seperti juga bagian-bagian tubuh lainnya yang perlu dipelihara dan 

dijaga kesehatannya agar tidak rusak atau tidak terkena penyakit. Pemeliharaan mata 

dapat dilakukan dengan cara: 1) biasakan cara membaca yang sehat, jarak antara mata 

dengan huruf 30 cm; 2) biasakan membaca/bekerja dengan cahaya yang cukup 

terang; 3) jangan membaca di tempat yang bergerak seperti bus/kereta; 4) jangan 



21 
 

 

 

memberikan benda-benda mainan terlalu dekat dengan mata bayi, agar tidak juling; 

5) jangan terlalu lama melihat cahaya yang tajam (sinar tajam); 6) jangan sering 

menggosok-gosok mata terlalu keras; 7) jauhilah tempat yang kotor dan berbau 

(Djoned Soetatmo, 1985:52-53). 

2.3.1.2.4. Mata yang sehat 

 Yaitu mata yang dapat melihat dengan jelas, tidak kemerah-merahan, bulatan 

hitam pada mata, tidak ada bercak-bercak putih berbentuk bulat, kelopak mata tidak 

berair (Soekaptiadi Soenarko, 1984:20). 

2.3.1.3. Kebersihan Rambut 

2.3.1.3.1. Anatomi Rambut 

 Rambut berbentuk bulat panjang, makin ke ujung makin kecil dan ujungnya 

makin kecil. Pada bagian dalam berlubang dan berisi zat warna. Warna rambut setiap 

orang tidak sama tergantung zat warna yang ada di dalamnya. Rambut dapat tumbuh 

dari pembuluh darah yang ada di sekitar rambut (Depdikbud, 1986:23). 

2.3.1.3.2. Guna Rambut 

 Rambut merupakan pelindung bagi kulit kepala dari sengatan matahari dan 

hawa dingin. Dalam kehidupan sehari-hari sering nampak pemakaian alat 

perlindungan lain seperti topi, kain kerudung dan masih banyak lagi yang lain. 

Penampilan akan lebih rapi dan menarik apabila rambut dalam keadaan bersih dan 

sehat. Sebaliknya rambut yang dalam keadaan kotor, kusam dan tidak terawat akan 

terkesan jorok dan penampilan tidak menarik. 
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2.3.1.3.3. Perawatan Rambut 

 Pemeliharaan rambut dapat dilakukan dengan cara pencucian rambut. Dalam 

keadaan biasa setidak-tidaknya rambut harus dicuci dengan shampoo atau obat-obat 

lain satu kali dalam waktu satu minggu. Sambil mencuci rambut sebaiknya juga 

melakukan pemijatan kulit kepala dengan maksud untuk memberikan rangsangan 

kepada pertumbuhan rambut. Bagi wanita yang berambut panjang setelah rambut 

dicuci, lalu dikeringkan dahulu baru disisir dan kemudian disanggul agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak enak. Selain itu pemeliharaan rambut dapat dilakukan 

dengan pemangkasan dan penyisiran. Rambut sebaiknya dipangkas pada waktu-

waktu tertentu dan disisir yang rapi (Mu’rifah, 1992:12). 

2.3.1.3.4. Rambut yang sehat 

 Yaitu tidak mudah rontok dan patah, tidak terlalu berminyak dan terlalu 

kering serta tidak berketombe. 

2.3.1.4. Kebersihan Kuku 

2.3.1.4.1. Anatomi kuku 

        Kuku terdapat di ujung jari bagian yang melekat pada kulit yang terdiri dari 

sel-sel yang masih hidup. Bentuk kuku bermacam-macam tergantung dari 

kegunaannya ada yang pipih, bulat panjang, dan tumpul (Depdikbud, 1986:21). 

2.3.1.4.2. Guna Kuku 

 Guna kuku adalah sebagai pelindung ujung jari, alat kecantikan, sebagai 

senjata, pemegang, dan pengais (Mu’rifah, 1992:11). Bila untuk keindahan bagi 
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wanita karena kuku harus relatif panjang, maka harus dirawat terutama dalam hal 

kebersihannya. 

2.3.1.4.3. Perawatan Kuku 

 Merawat kuku dapat dilakukan dengan memotong ujung kuku sampai 

beberapa millimeter dari tempat perlekatan anatara kuku dengan kulit dan 

pemotongan disesuaikan dengan bentuk ujung jari. Gunakan alat pemotong kuku atau 

gunting yang tajam agar dapat memberikan hasil potongan yang baik dan rata 

(Mu’rifah, 1992:11). 

2.3.1.4.4. Kuku yang sehat 

 Kuku yang baik ialah kuku yang tumbuhnya baik, kuat, bersih, halus, dan 

dapat memberikan keindahan (Mu’rifah, 1992:11). 

2.3.1.5. Kebersihan Hidung 

2.3.1.5.1. Anatomi Hidung 

 Hidung merupakan jalan pernafasan yang paling luar, terdapat di kepala 

bagian depan (wajah), terletak diantara pipi kiri dan pipi kanan, mata kanan dan mata 

kiri dan diantara dahi dan mulut berbentuk dua saluran dengan suatu ruangan yang 

disebut tekak (pharynx). Pada dinding rongga hidung bagian dalam terdapat rambut 

(Depdikbud, 1986:28). 

2.3.1.5.2. Guna Hidung 

 Hidung sebagai alat pembau, dengan hidung kita dapat menikmati bau yang 

harum, sedap, anyir, apek, busuk, dan sebagainya. Menggunakan hidung untuk 
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membau kita dapat mengetahui adanya sesuatu benda dan menetapkan letak benda 

tersebut (benda yang mempunyai bau khusus) tanpa melihatnya (mata dapat tertutup 

maupun terbuka). Selain itu hidung juga sebagai jalan masuknya udara pernafasan. 

Udara banyak mengandung zat asam arang dikeluarkan paru-paru melalui hidung. 

Orang dengan hidung yang mancung akan memberikan keindahan tersendiri. 

Kadang-kadang untuk memberikan pengaruh keindahan (bagi orang tertentu) hidung 

diberi perhiasan (Mu’rifah, 1992:14). 

2.3.1.5.3. Perawatan Hidung         

 Pemeliharaan hidung dapat dilakukan dengan pemeliharaan kebersihan 

hidung. Pada waktu tertentu rongga hidung perlu dibersihkan dari kotoran yang ada. 

Rambut dalam rongga hidung jangan dicabuti. Bila salah satu hidung tersumbat 

benda yang lunak maupun yang keras maka harus dikeluarkan dengan penjepit atau 

tutuplah lubang yang satu dan kemudian hembuskan udara dari dalam (Mu’rifah, 

1992:14-15). 

2.3.1.5.4. Hidung yang sehat 

 Yaitu lubang pada hidung selalu bersih tidak ada kotoran, rambut-rambut 

pada hidung tumbuh dengan normal. 

2.3.1.6. Kebersihan Telinga 

2.3.1.6.1. Anatomi Telinga 

 Telinga terbagi dalam tiga bagian. Pertama, telinga bagian luar, berguna 

sebagai penangkap getaran-getaran bunyi/suara dari luar. Kedua, telinga bagian 



25 
 

 

 

tengah, bagian ini sebagai penerus getaran suara ke bagian dalam. Rongga ini 

dihubungkan dengan rongga mulut oleh pembuluh yang dinamakan eustachius. 

Ketiga, telinga bagian dalam, bagian ini sebagai bagian penerimaan (Djoned 

Soetatmo, 1985:54). 

2.3.1.6.2. Guna telinga 

 Telinga merupakan alat pendengaran, sehingga berbagai macam bunyi-bunyi 

suara dapat didengar. Disamping sebagai alat pendengaran telinga juga dapat berguna 

sebagai alat keseimbangan tubuh. 

2.3.1.6.3. Perawatan Telinga 

 Agar fungsi telinga dapat tetap baik perlu selalu dijaga kebersihannya. Untuk 

membersihkan telinga jangan menggunakan benda-benda yang runcing, sebaiknya 

digunakan alat khusus dan jangan dilakukan sendiri. Membersihkan telinga jangan 

sampai bersih sekali, sisakan atau biarkan tinggal sebagian tahi telinga yang masih 

basah dalam lubang telinga. Tahi telinga yang basah akan dapat membunuh serangga-

serangga kecil yang mungkin masuk telinga. Tahi telinga yang sudah kering harus 

dikeluarkan semuanya. Meskipun masih basah tetapi dalam jumlah banyak sebagian 

harus dikeluarkan juga, bila tidak akan dapat mengganggu pendengaran dan 

menimbulkan bau tidak enak (Mu’rifah, 1992:15). 

2.3.1.6.4. Telinga yang sehat 

 Yaitu lubang telinga selalu bersih, untuk mendengar jelas dan telinga bagian 

luar selalu bersih.  
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2.3.1.7. Kebersihan Mulut dan Gigi 

2.3.1.7.1. Anatomi Mulut dan Gigi 

 Mulut beserta lidah dan gigi-gigi merupakan sebagian dari alat pencernaan 

makanan. Mulut berupa suatu rongga yang dibatasi oleh jaringan lunak, dibagian 

belakang berhubungan dengan tenggorokan dan di depan ditutup oleh bibir. Lidah 

terdapat di dasar rongga mulut terdiri dari jaringan lunak dan mengandung ujung-

ujung syaraf pengecap. Gigi terdiri dari jaringan keras, terdapat di rahang atas dan 

bawah yang tersusun rapi dalam suatu lengkungan. Setiap manusia mempunyai dua 

macam gigi, yaitu gigi susu (sulung) dan gigi tetap (Mu’rifah, 1992:16). 

2.3.1.7.2. Guna mulut dan gigi 

 Makanan masuk mulut dikunyah dengan maksud mengubah makanan menjadi 

butiran-butiran yang lebih kecil lagi untuk membantu memudahkan atau 

memperingan pekerjaan alat pencernaan makanan berikutnya yaitu lambung. Mulut 

yang sehat memudahkan kita mengucapkan kata-kata dengan baik dan benar. Bila 

salah satu dari bagian mulut ada gangguan, misalnya lidah sakit atau ada gigi depan 

yang hilang maka kata-kata yang diucapkan tentu tidak sempurna, atau dapat saja 

dikatakan bahwa orang tersebut tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan baik dan 

benar (Mu’rifah, 1992:16). 

2.3.1.7.3. Perawatan mulut dan gigi 

 Mengingat mulut dan gigi merupakan alat atau organ yang penting, maka 

selalu dijaga kesehatannya dengan jalan menjaga kebersihannya. Melakukan 
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pemeliharaan mulut dan gigi, hendaknya selalu berpedoman kepada hal-hal yang 

kemungkinan dapat mengakibatkan rusaknya gigi (Mu’rifah, 1992:17). Makanan 

yang masuk ke mulut dilembutkan dengan gigi. Oleh sebab itu, gigi perlu dipelihara 

baik-baik. Yang paling penting adalah mencegah jangan sampai gigi itu rusak. 

Mencegahnya dengan cara: 1) menggosok gigi paling sedikit 3 x sehari dan waktunya 

gosok adalah segera setelah kita makan; 2) jangan makan dan minum yang terlalu 

panas. Jangan makan panas segera setelah minum yang dingin atau sebaliknya; 3) 

jangan membiasakan menggigit yang terlalu keras; 4) selalu memeriksakan gigi ke 

PUSKESMAS secara teratur (Djoned Soetatmo, 1985:84). 

2.3.1.7.4. Mulut dan gigi yang sehat 

 Yaitu mulut dan gigi selalu bersih, tidak berbau, lidah dan bibir tidak pecah-

pecah dan gigi tidak berlubang. 

2.3.1.8. Kebersihan Pakaian 

2.3.1.8.1. Guna Pakaian 

 Pakaian berguna untuk melindungi kulit dari kotoran yang berasal dari luar 

tubuh, misalnya debu, lumpur, dan sebagainya. Pakaian juga melindungi kulit dari 

sengatan langsung sinar matahari. Menggunakan pakaian akan mencegah bibit 

penyakit masuk ke dalam tubuh, misalnya cacing tambang yang berada di tanah 

lembab akan dapat masuk melalui kulit telapak kaki. Selain itu pakain juga berguna 

dalam membantu mengatur suhu tubuh, misalnya pakaian yang tebal dapat 

menahan/menghalangi/mengurangi tubuh kehilangan panas, sehingga orang yang 
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bersangkutan tetap merasa hangat meskipun udara disekitarnya dingin. Pakaian 

membantu mempercantik diri, misalnya seorang dengan memakai pakaian yang 

serasi, rapi, dan bersih akan tampak lebih cantik/gagah dalam penampilannya 

(Mu’rifah, 1992:19-20). 

2.3.1.8.2. Perawatan pakaian 

 Pakaian yang sudah kotor dan berbau tidak enak, juga sebagai timbulnya 

penyakit yang disebabkan oleh jamur misalnya panu. Oleh karena itu, pakaian yang 

sudah kotor dan tidak layak dipakai segeralah dicuci dengan sabun cuci. Pakaian 

yang sudah kotor akan berakibat udara di permukaan kulit akan lembab sehingga 

fungsi penyerapan keringat akan terganggu. 

2.3.1.8.3. Pakaian yang sehat 

 Yaitu pakaian yang bersih dari kotoran dan debu. 

2.3.2. Beberapa penyakit akibat kurang menjaga kebersihan pribadi 

 Kebersihan merupakan pangkal kesehatan, ketidakbersihan tubuh akan besar 

pengaruhnya terhadap kesehatan karena akan menimbulkan berbagai bibit penyakit. 

Oleh karena itu, kebersihan tubuh perlu diperhatikan. Ketidakbersihan disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu tubuh jarang dibersihkan atau tidak pernah dibersihkan. 

 Adapun penyebab dari ketidakbersihan tubuh, akan berakibat buruk bagi 

kesehatan. Permukaan tubuh yang kotor, lembab, merupakan tempat yang cocok  bagi 

kehidupan berbagai bibit penyakit. Bagian-bagian tubuh yang mudah terserang 

penyakit akibat ketidakbersihan diri yaitu:   
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1) Kulit yang kurang bersih merupakan penyebab berbagai gangguan macam 

penyakit kulit (kadas, kurap, kudis, panu, bisul, kusta, patek atau frambosa dan 

borok). 

2) Kuku yang kurang terawat dan kotor sebagai tempat bibit penyakit yang masuk 

kedalam tubuh. Terutama penyakit alat-alat pernafasan. Disamping itu kuku yang 

kotor sebagai tempat bertelur cacing, dan sebagai penyakit cacing pita, cacing 

tambang dan penyakit perut. 

3) Mata jika tidak terawat dengan baik dapat berakibat timbulnya penyakit pada 

mata. 

4) Gigi dan mulut yang kurang terawat akan berakibat pada gigi berlubang dan 

penyakit gusi (Mu’rifah, 1992:22-23). 

2.4. Kebersihan Lingkungan 

 Lingkungan adalah sesuatu yang ada disekitar kita baik yang berupa mahluk 

hidup maupun benda tak hidup. Lingkungan yang terjaga kebersihannya akan 

membuat nyaman penghuninya. Sedangkan lingkungan yang kotor menjadi sumber 

penyakit. Yang harus diperhatikan dalam memelihara kebersihan lingkungan yaitu 

penyediaan air bersih, pengaturan pembuangan sampah serta air limbah, dan menjaga 

kebersihan WC.  

 Untuk mencapai kebersihan yang memenuhi syarat, maka usahakan kamar 

mandi, WC baik yang di rumah maupun di sekolah untuk selalu bersih; lantai harus 

selalu kering dan tidak licin; hindarkan bau yang tidak sedap; dinding harus selalu 
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bersih, tidak dicorat-coret; bak air harus bersih, tidak berlumut dan setiap minggu 

harus dikuras untuk menghindari berkembangnya jentik nyamuk; ventilasi harus 

berfungsi dengan baik agar tidak pengap juga tidak lembab; dan cahaya penerangan 

harus cukup (Junusul Hairy, 2005:15-16). 

2.4.1.  Lingkungan Rumah 

 Memelihara kebersihan lingkungan rumah adalah menjadi tanggung jawab 

seluruh anggota keluarga. Apabila seluruh anggota keluarga telah memiliki kesadaran 

tinggi akan pentingnya kebersihan lingkungan, tentu akan lebih mudah dalam 

memelihara dan mengembangkan lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga 

kebersihan rumah dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil. Kebiasaan membersihkan 

tempat tidur setelah bangun tidur merupakan kebiasaan yang harus dilaksanakan 

secara rutin. Begitu juga dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan 

kebiasaan baik yang perlu dilakukan. 

 Apabila anak telah sadar mau melibatkan diri dalam kegiatan pemeliharaan 

dan pembinaan kebersihan lingkungan di rumahnya seperti membersihkan halaman, 

membersihkan saluran air, membersihkan kamar mandi dan WC, serta membersihkan 

dan mebuang sampah pada tempat yang telah disediakan, itu menunjukkan anak telah 

mengerti akan petingnya kebersihan lingkungan di rumah dan itu merupakan suatu 

keberhasilan dalam pendidikan kebersihan (Jusunul Hairy, 2005:17). 
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2.4.2. Lingkungan Sekolah 

 Sekolah yang baik adalah sekolah yang lingkungannya bersih dan rapi. 

Sekolah biasanya terdiri atas ruang kelas, ruang kantor, kamar kecil, halaman, kantin 

dan sebagainya. Ruangan-ruangan di lingkungan sekolah harus terjaga 

kebersihannya. Sekolah yang bersih dan tertata rapi akan menjadikan murid-murid 

betah belajar. Tidak hanya penjaga sekolah saja yang mengurus kebersihan 

lingkungan sekolah, tetapi semua murid dan guru.  

 Cara memelihara sekolah agar selalu bersih diantaranya yaitu dengan 

membersihkan ruang kelas secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, 

semua perabotan kelas harus sering dibersihkan serta tersedia keranjang/tempat 

sampah. 

2.5. Usaha Kebersihan Pribadi 

 Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya seseorang dari seseorang demi 

seseorang untuk dapat terpelihara dan tingginya derajat kesehatan diri sendiri. Usaha 

kesehatan pribadi itu adalah sebagai berikut: 

2.5.1.  Pemeliharaan kebersihan pribadi 

 Kebersihan perorangan atau kebersihan pribadi sangat berperan penting dalam 

rangka peningkatan kesehatan dan derajat kesehatan suatu masyarakat atau yang lebih 

luas lagi derajat kesehatan suatu bangsa. 
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2.5.2. Pemeliharaan kebersihan lingkungan 

 Manusia selalu hidup dan berada di suatu tempat yang dinamakan lingkungan, 

seperti lingkungan tempat tinggal, tempat belajar, tempat bekerja, tempat berolah 

raga, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar terasa nyaman dipakai harus dijaga 

kebersihannya. 

2.5.3. Makanan-makanan yang sehat 

 Untuk dapat hidup sehat, maka perlu makan dan minum. Makan-makanan 

yang sehat berati makanan yang diamakan cukup banyaknya (tidak kurang dan tidak 

berlebihan), bergizi, bervariasi, bersih dan tidak mengandung zat kimia yang 

berbahaya bagi kesehatan. Sebelum makan yang perlu diperhatikan dalam hal 

makanan antara lain: 

1) Makan-makanan yang bergizi dan berserat; 

2) Makanan harus bersih; 

3) Tidak terkandung bahan yang berbahaya; dan 

4) Minuman sehat. 

2.5.4. Hidup Teratur 

 Kesehatan tidak dapat dipertahankan kecuali dengan hidup teratur. Yang 

dimaksud hidup teratur adalah kita terapkan hidup dari hari kehari secara teratur yang 

meliputi: 

1) Makan teratur; 

2) Bekerja dan istirahat yang seimbang; dan  
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3) Berolahraga dengan baik dan teratur. 

2.5.5. Daya Tahan Tubuh 

Menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan cara: 1) vaksinasi atau 

imunisasi dari empat bulan sampai dua belas tahun; 2) berolah raga secara teratur, 

berperilaku sesuai dengan prinsip kesehatan. 

2.5.6. Pencegahan penyakit 

 Penyakit dapat masuk ketubuh kita dengan berbagai cara, semisal: 1) jalan 

pernafasan, 2) jalan pencernaan makanan, 3) permukaan kulit. Penyakit yang melalui 

jalan pernafasan antara lain: influenza, TBC, cacar dan sebagainya. Penyakit yang 

melalui jalan pencernaan makanan antara lain: maag, usus buntu, dan sebagainya. 

Penyakit yang melalui kulit antara lain: pes, anjing gila, tetanus dan sebagainya. 

2.5.7.  Fasilitas penunjang kesehatan 

2.5.7.1.  Rumah 

 Syarat rumah sehat adalah: 1) dapat digunakan sebagai tempat perlindungan 

terhadap cuaca dan iklim yang tidak sesuai dengan kondisi hidup manusia (panas, 

dingin, hujan, angin dan udara lembab); 2) dapat difungsikan untuk kegiatan rumah 

sehari-hari; 3) dapat digunakan untuk istirahat dengan tenang pada waktu lelah atau 

sakit. 

2.5.7.2.  Kebutuhan ruang 

 Kebutuhan ruang untuk setiap orang minimal 8,5 meter kubik, sehingga dalam 

pembuatan tempat tinggal dapat dihitung untuk memenuhi satu keluarga. Jangan 
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sampai rumah tersebut terlalu kecil, sehingga akan mengganggu kebebasan gerak 

penghuni rumah dan langit-langit harus cukup supaya ruang tidak terlalu pengap. 

2.5.7.3.  Pergantian Udara 

 Pergantian udara yang kurang mengakibatkan rasa panas dan pengap, 

sehingga badan akan terasa lesu, tidak segar dan tidak nyaman. Oleh karena itu, 

ventilasi udara harus dibuat secukup mungkin sehingga sirkulasi udara di dalam 

rumah dapat berjalan lancar. 

2.5.7.4.  Sinar Matahari 

 Sinar matahari diupayakan dapat masuk kedalam rumah, karena sinar 

matahari sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Untuk 

itu diusahakan sinar matahari pagi dapat langsung masuk kedalam rumah, selain itu 

sinar matahari dapat membunuh kuman yang ada pada lantai rumah dan dianjurkan 

lantai rumah terkena sinar matahari langsung kira-kira selam satu jam setiap sehari. 

2.5.7.5.  Penerangan 

 Penerangan rumah harus cukup, karena penerangan yang kurang merupakan 

penyebab kondisi yang lembab yang dapat mengganggu kesehatan dan tubuh juga 

terasa lesu, penerangan dapat diperoleh dari sinar matahari (alami) maupun 

penerangan lampu (buatan), akan tetapi jangan terlalu berlebihan karena sama juga 

mengakibatkan hal yang buruk. 
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2.5.7.6.  Air Bersih 

 Air merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari oleh setiap orang, oleh 

karena itu air yang digunakan harus sesuai dengan syarat kesehatan. 

2.5.7.7.  Pembuangan Sampah atau Kotoran 

 Sampah atau kotoran merupakan salah satu medium yang baik untuk 

penyakit, oleh karena itu jangan sampai dibiarkan atau dibuang pada sembarang 

tempat. Sebaiknya dibuat tempat tersendiri untuk menampung, memusnahkan sampah 

tersebut dan tempat tersebut harus diperhitungkan letaknya jangan sampai terlalu 

dekat dengan pemukiman. 

2.5.7.8.  Halaman Rumah 

 Halaman rumah berfungsi untuk menjemur pakaian, tempat bermain, duduk-

duduk dan berolahraga. Oleh karena itu, halaman rumah harus dipelihara yaitu 

dengan cara: 1) menyapu halaman minimal dua kali sehari; 2) dibuat atau didesain 

supaya air tidak menggenang; 3) dibuatkan pagar yang bisa dikunci untuk menjaga 

keamanan; 4) ditanami tanaman hias untuk menambah keindahan. 

2.5.7.9.  Kamar Mandi dan WC 

 Kamar mandi dan WC merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk 

menjaga kebersihan baik penghuni rumah maupun perabotan isi rumah. Pengadaan 

kamar mandi dan WC harus disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, minimal 

untuk enam orang satu kamar mandi dan satu WC. Selain itu kebersihan kamar mandi 

dan wc harus selalu dijaga agar tidak menjadi sumber penyakit. 
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2.5.8 Pemeriksaan Kesehatan 

 Penemuan penyakit sedini mungkin adalah cara terbaik dan termurah. Untuk 

itu diperlukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum penyakit yang diderita 

semakin parah, keluhan atau perasaan sakit yang dirasakan merupakan lampu kuning 

bahkan bisa lampu merah sebagai tanda adanya gangguan kesehatan. Gangguan yang 

ringan biasanya tidak dirasakan dan akan terasa apabila sudah bertambah parah. 

 Pemeriksaan secara umum sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun bagi 

yang berusia 35 tahun keatas, bagi anak usia 6-12 tahun pemeriksaan dilakukan 

secara triwulan selain itu ada juga pemeriksaan secara spesifik, semisal pemeriksaan 

THT (telinga, hidung dan tenggorokan) yang minimal dilakukan dua kali dalam satu 

tahun. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat 

(PUSKESMAS), Rumah Sakit, Laboratorium Klinis dan sebagainya. Pemeriksaan 

kesehatan sebaiknya dilakukan secara teratur, baik pada saat kondisi badan sehat 

maupun kondisi sakit karena semakin dini diketahui adanya penyakit semakin murah 

biaya pengobatan, semakin kecil penderitaan dan kita harus selalu ingat kata pepatah 

lebih baik mencegah daripada mengobati.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, artinya permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi dengan persentase, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena tersebut dalam 

hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten 

Semarang. Pendekatan deskriptif memerlukan interpretasi yang tepat dan akurat 

sehingga data yang diperoleh menggambarkan situasi yang sebenarnya dilapangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, pendekatan ini bertujuan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan yang faktual (Moh. Nazir, 2009 : 56). Dalam hal ini adalah kebersihan 

pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di 

Kabupaten Semarang. 

3.2.  Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 118). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

adalah obyek penelitian yang bervariasi atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 
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penelitian. Penelitian ini ada satu variabel yaitu kebersihan pribadi siswa Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan dan Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang 

pada Tahun Ajaran 2012/2013.  

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). Populasi adalah 

seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi dengan jumlah 

penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama, pengertian 

ini mengandung maksud populasi seluruh individu yang akan dijadikan obyek 

penelitian dan keseluruhan dari individu yang paling baik, sedikit memiliki satu sifat 

yang sama (Suharsimi Arikunto, 1998: 220). 

3.3.2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006: 131). Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010:115) sampel adalah obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 250 siswa.  
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3.3.3. Teknik Sampling 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik quota sampling. Teknik 

quota sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan 

sejumlah anggota sampel secara quotum atau jatah (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 

125). Sampel dalam penelitian ini yaitu  250 siswa yang  terdiri dari  5 Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan dan 5 Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang. 

Dengan menggunakan teknik quota sampling maka sampel dari tiap Sekolah Dasar 

Negeri diambil 25 siswa.  

3.4.  Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistemastis sehingga lebih mudah 

diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:160). 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian 

adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan permasalahan peneliti. 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara 

lain yaitu: 

3.4.1. Wawancara 

Wawancara atau interview yang akan digunakan peneliti adalah interview 

terpimpin. Dimana dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa 



40 
 

 

 

pedoman yang telah disiapkan sebelumnya tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman-

pedoman berupa kuesioner yang telah disiapkan masak-masak sebelumnya (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010:141). 

 Metode wawancara digunakan untuk wawancara dengan Guru Penjasorkes di 

sekolah yang bersangkutan. Informasi yang didapat yang ada hubungannya dengan 

kebersihan pribadi siswa. 

3.4.2. Kuesioner/Angket 

 Yang dimaksud angket adalah suatu cara pengumpulan data atau suatu 

penelitian mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan 

umum (orang banyak) (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:147-148).  Kuesioner ini 

dugunakan untuk mengatahui kebiasaan hidup sehat. Kelebihan metode kuesioner 

adalah mudah dalam penelitian, mudah dalam penilaian, mudah dalam olah data dan 

hasilnya nyata. Kelemahan menggunakan kuesioner hasilnya tidak bisa menerangkan 

kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dalam kuesioner akan diungkap aspek-aspek antara lain: 1) kebersihan 

pribadi; 2) kebersihan lingkungan; 3) makanan; 4) aspek cara hidup teratur; 5) daya 

tahan tubuh; 6) pencegahan terhadap penyakit; 7) fasilitas penunjang hidup sehat; 8) 

pemeriksaan kesehatan. 
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3.4.3. Observasi/Pengamatan 

Pengamatan adalah suatu prosedur berencana, yang antara lain meliputi 

melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi 

tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekidjo Notoatmodjo, 

2010:131). 

Teknik pengamatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pengamatan 

sistematis. Ciri utama pengamatan jenis ini yaitu mempunyai kerangka atau struktur 

yang jelas, dimana didalamnya berisikan faktor yang diperlukan dan sudah 

dikelompokkan kedalam kategori-kategori (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 134). 

3.4.4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, metode ini dapat memperkuat data dari wawancara dan observasi 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 231). 

3.4.5. Hasil Uji Coba Instrumen 

 Sebelum digunakan pada subyek penelitian yang sebenarnya, alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini diuji cobakan terlebih dahulu. Mengenai perlunya uji 

coba, tujuan diadakannya uji coba alat ukur adalah: 

1) Untuk memperoleh keyakinan tentang alat ukur; 

2) Untuk menentukan alokasi waktu yang paling layak; dan 

3) Untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam petunjuk atau administrasi 

tes. 
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Selain itu, tujuan dari uji coba atau try out adalah untuk menyeleksi item-item 

manakah yang valid dan reliabel agar dapat digunakan dalam penelitian. Uji coba 

dilaksanakan dengan menggunakan sampel sebanyak 25 siswa kelas 5 SD N 

Harjosari 01 Kabupaten Semarang. 

Data yang diperoleh pada saat uji coba kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kualitas dari alat ukur tersebut. Untuk perhitungan analisis kuesioner digunakan 

bantuan komputer dengan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Reliabilitas pada kueioner kesehatan pribadi dihitung dengan menggunakan 

SPSS, Alpha Cronbach. Setelah dihitung, maka diperoleh nilai koefisien reliabilitas 

alpha sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner kesehatan 

pribadi memiliki reliabilitas baik sehingga memungkinkan atau layak digunakan 

dalam penelitian. 

Validitas pada kuesioner kesehatan pribadi dihitung melalui prosedur analisis 

item yang disebut sebagai validitas item. Dalam prosedur analisis item, tes yang 

dipengaruhi item-item tertentu disebut sebagai tes yang memiliki muatan item yang 

tinggi. Muatan item merupakan indeks yang arti dan besarnya mirip dengan koefisien 

korelasi. Bila item-item tidak berkorelasi satu sama lain maka muatan item bukanlah 

koefisien korelasi akan tetapi sering diinterpretasikan seakan-akan koefisien korelasi. 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian ini diawali dengan pengurusan perijinan penelitian, 

penyusunan skala, seleksi data, penyekoran data, uji validitas dan reliabilitas. 
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3.5.1.  Perijinan Penelitian 

 Penelitian diawali dengan mengurus perijinan dari instansi, dalam hal ini 

diperlukan surat ijin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian yang ditujukan kepada 

Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi obyek penelitian yang 

sebelumnya ijin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan meminta 

rekomendasi dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. 

3.5.2.  Seleksi data 

 Seleksi data ini dimaksudkan untuk pemisahan atau pemilihan data-data 

yang telah terkumpul dengan disertai petunjuk pengisian yang benar. Hal ini 

dimaksudkan supaya hal-hal yang tidak diinginkan terhindarkan, karena bila 

terdapat satu lembar hilang dapat berakibat kurangnya jumlah responden 

penelitian. Selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan ketentuan yang 

ada. 

3.5.3.  Penyekoran data 

 Penyekoran data ini dimaksudkan untuk pemberian nilai pada setiap 

lembar jawaban responden berdasarkan pada kriteria penyekoran yang telah ada. 

3.5.4.  Uji  Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument.  Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat 

(Suharsimi Arikunto, 2006:168). 
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3.5.5.  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Suharsimi Arikunto, 2006:178). 

3.6. Metode Analisis Data 

 Analisis data atau pengolahan data merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian. Dalam pelaksanaannya terdapat dua bentuk analisis data berdasarkan jenis 

data bahwa apabila data terkumpul, maka dikualifikasikan  menjadi dua kelompok 

data, yaitu data kualitatif digunakan pada analisis data non statistik dan data 

kuantitatif digunakan pada analisis statistik (Suharsimi Arikunto, 1998:245). 

 Data yang dianalisis dalam penelitian ini data yang diperoleh dari jawaban 

pengisian angket dan hasil pengamatan terhadap kebersihan pribadi siswa Sekolah 

Dasar Negeri yang menjadi sampel penelitian ini. Metode analisisnya yaitu dengan 

menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

 Penggunaan analisis data statistik ini dengan pertimbangan-pertimbangan 

bahwa dengan penggunaan analisis ini maka akan lebih efektif dalam pengerjaan dan 

bentuknya lebih sederhana, sehingga mudah diketahui orang lain yang membutuhkan. 

Analisis yang digunakan adalah dengan deskriptif persentase atau prosentages 

correction. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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dimana : 

DP = deskriptif persentase 

n = skor empiris (skor yang diperoleh) 

N = skor ideal/ jumlah total nilai responden 

(Mohammad Ali, 1987: 184). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Pengolahan data penelitian dari hasil observasi/pengamatan mengenai 

kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 dianalisis secara deskriptif dengan rumus 

deskriptif persentase. Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang tingkat 

kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Pedesaan dan 

Perkotaan dari tanggal 24 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

4.1.1. Hasil pada Sekolah Dasar Negeri Pedesaan 

4.1.1.1. Hasil Pengamatan/Observasi Kebersihan Pribadi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 diperoleh rata-rata skor sebesar 22 

dengan persentase 91,5% dan termasuk dalam kategori baik karena berada pada 

rentang persentase 77,9%-100%.  

Tabel 4.1. Distribusi Bergolong Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 2 1,6% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 123 98,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data,2012 



47 
 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 123 siswa atau 98,4% memiliki kebersihan 

pribadi yang masuk dalam kategori baik, 2 siswa atau 1,6% memiliki kebersihan 

pribadi yang masuk dalam kategori cukup baik dan 0 siswa atau 0% termasung dalam 

kategori kurang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa kebersihan pribadi 

sebagian besar siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun 

ajaran 2012/2013 tersebut sudah baik. 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas dari kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut, berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif persentase dari tiap-tiap aspek 

kebersihan pribadi yang terdiri dari kebersihan kulit, kebersihan mata, kebersihan 

rambut, kebersihan kuku, kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan mulut 

dan gigi, dan kebersihan pakaian. 

4.1.1.1.1.  Kebersihan Kulit 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan kulit siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.2. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kulit 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 2 1,6% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 26 20,8% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 97 77,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 97 siswa atau 77,6% memiliki kebersihan kulit 

yang masuk dalam kategori baik, selebihnya yaitu 26 siswa atau 20,8% memiliki 

kebersihan kulit yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 2 siswa atau 1,6% 

memiliki kebersihan kulit yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan kulit siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik. 

4.1.1.1.2. Kebersihan Mata 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan mata siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.3. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mata 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 16 12,8% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 109 87,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tebel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 109 siswa atau 87,2% memiliki kebersihan 

mata yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 16 siswa atau 12,8% 

memiliki kebersihan mata yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan mata siswa 
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Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik. 

4.1.1.1.3.  Kebersihan Rambut 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan rambut siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.4. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Rambut 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 14 11,2% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 111 88,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 111 siswa atau 88,8% memiliki kebersihan 

rambut yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 14 siswa atau 11,2% 

memiliki kebersihan rambut yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

rambut siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.1.4. Kebersihan Kuku 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan kuku siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.5. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kuku 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 6 4,8% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 57 45,6% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 62 49,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 62  siswa atau 49,6% memiliki kebersihan 

kuku yang masuk dalam kategori baik, selebihnya yaitu 57 siswa atau 45,6% 

memiliki kebersihan kuku yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 6 siswa atau 

4,8% memiliki kebersihan kuku yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan kuku 

siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.1.5.  Kebersihan Hidung 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan hidung siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.6. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Hidung 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 16 12,8% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 109 87,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 109  siswa atau 87,2% memiliki kebersihan 

hidung yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 16 siswa atau 12,8% 

memiliki kebersihan hidung yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

hidung siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.1.6.  Kebersihan Telinga 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan telinga siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.7. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Telinga 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 14 11,2% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 111 88,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tebel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 111  siswa atau 88,8% memiliki kebersihan 

telinga yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 14 siswa atau 11,2% 

memiliki kebersihan telinga yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 
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telinga siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.1.7. Kebersihan Mulut dan Gigi 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan mulut dan gigi siswa Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat 

pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.8. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mulut dan Gigi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 82 65,6% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 43 34,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 82  siswa atau 65,6% memiliki kebersihan 

mulut dan gigi yang masuk dalam kategori cukup baik, dan selebihnya yaitu 43 siswa 

atau 34,4% memiliki kebersihan mulut dan gigi yang masuk dalam kategori baik. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa 

kebersihan mulut dan gigi siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.1.8. Kebersihan Pakaian 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan pakaian siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.9. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Pakaian 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 12 12% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 113 90,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 113  siswa atau 90,4% memiliki kebersihan 

pakaian yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 12 siswa atau 9,6% 

memiliki kebersihan pakaian yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

pakaian siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.1.2. Hasil Pengamatan Kebersihan Lingkungan 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 diperoleh rata-rata skor 

sebesar 11,2 dengan persentase 93,3% dan termasuk dalam kategori baik karena 

berada pada rentang persentase 77,9%-100%. 

Tabel 4.10. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Lingkungan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.10. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan lingkungan yang 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa kebersihan 

lingkungan sebagian besar Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang 

tahun ajaran 2012/2013 tersebut sudah baik. 

 Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas dari kebersihan lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut, berikut disajikan hasil analisis deskriptif persentase dari tiap-tiap aspek 

kebersihan lingkungan yang terdiri dari kebersihan kelas, kebersihan kamar 

mandi/WC, kebersihan halaman sekolah dan kebersihan kantin. 

4.1.1.2.1. Kebersihan Kelas 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kelas Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.11. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kelas 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 1 20% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 4 80% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.11. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 4 SD atau 80% memiliki kebersihan kelas yang masuk 

dalam kategori baik, selebihnya 1 SD atau 20% memiliki kebersihan kelas yang 
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masuk dalam kategroi cukup baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan kelas 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik.  

4.1.1.2.2. Kebersihan Kamar Mandi/WC 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kamar mandi/wc Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.12. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kamar Mandi/WC 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.12. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan kamar mandi/wc 

yang masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan kamar 

mandi/wc Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik.  

4.1.1.2.3. Kebersihan Halaman 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan halaman Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 4.13. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Halaman 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.13. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan halaman yang 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan halaman 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik.  

4.1.1.2.4. Kebersihan Kantin 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kantin Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.14. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kantin 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 3 60% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 2 40% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.14. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 3 SD atau 60% memiliki kebersihan kantin yang masuk 

dalam kategori cukup baik, selebihnya yaitu 2 SD atau 40% memiliki kebersihan 
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kantin yang masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan 

kantin Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut cukup baik.  

4.1.1.3. Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil penskoran angket penunjang kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

diperoleh rata-rata skor sebesar 151 dengan 86,4% dan termasuk kategori sangat baik 

karena berada pada rentang persentase 85%-100%.  

Tabel 4.15. Distribusi Bergolong Penunjang Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 1 0,8% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 5 4,0% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 38 30,4% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 81 64,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan sebagian besar siswa di Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan yaitu 81 siswa atau 64,8% memiliki kebiasaan hidup sehat 

yang masuk kategori sangat baik, selebihnya yaitu 38 siswa atau 30,4% memeliki 

kebiasaan hidup sehat yang masuk dalam kategori baik, 5 siswa atau 4,0% memiliki 

kebiasaan hidup sehat yang masuk kategori cukup baik dan 1 siswa atau 0,8% 

memiliki  kebiasaan hidup sehat yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum penunjang kebersihan pribadi yang 
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dimiliki oleh siswa di Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang pada 

tahun ajaran 2012/2013 tersebut sangat baik. 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai penunjang 

kebersihan pribadi yang dimiliki siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten 

Semarang pada tahun ajaran 2012/2013 tersebut, berikut ini disajikan hasil analisis 

deskriptif presentase dari tiap-tiap aspek penunjang kebersihan pribadi yang terdiri 

dari kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, makanan, hidup teratur, daya tahan 

tubuh, pencegahan terhadap penyakit, fasilitas hidup sehat dan pemeriksaan 

kesehatan. 

4.1.1.3.1.  Aspek Kebersihan Pribadi 

Berdasarkan kuesioner pada aspek kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.16. Distribusi Bergolong Aspek Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 1 0,8% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 9 7,2% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 24 19,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 91 72,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan gambar 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 91 siswa atau 72,8% memiliki aspek kebersihan 

pribadi yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 24 siswa atau 19,2% 
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memiliki aspek kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori baik, 9 siswa atau 

7,2% memiliki aspek kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori cukup baik dan 

1 siswa atau 0,8% memiliki aspek kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori 

kurang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum aspek kebersihan 

pribadi di Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

20112/2013 tersebut sangat baik. 

4.1.1.3.2.  Aspek Kebersihan Lingkungan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek kebersihan lingkungan siswa Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat 

pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.17. Distribusi Bergolong Aspek Kebersihan Lingkungan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 1 0,8% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 2 1,6% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 25 20,0% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 28 22,4% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 69 55,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan pada tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri di Pedesaan yaitu 69 siswa atau 55,2% memiliki aspek 

kebersihan lingkungan yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 28 

siswa atau 22,4% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang masuk dalam kategori 

baik, 25 siswa atau 20,0% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang masuk dalam 

kategori cukup baik, 2 siswa atau 1,6% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang 
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masuk dalam kategori kurang baik dan 1 siswa atau 0,8% memiliki aspek kebersihan 

lingkungan yang masuk dalam kategori tidak baik. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa secara umum aspek kebersihan lingkungan yang dimiliki oleh siswa Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut 

baik. 

4.1.1.3.3. Aspek Makanan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek makanan siswa Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tebel di 

bawah ini. 

Tabel 4.18. Distribusi Bergolong Aspek Makanan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 1 0,8% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 1 0,8% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 18 14,4% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 22 17,6% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 83 66,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 83 siswa atau 66,4% mengkonsusmsi makanan 

yang sangat baik atau sangat bersih dan sangat bergizi, selebihnya 22 siswa atau 

17,6% mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori baik atau bersih dan 

bergizi, 18 siswa atau 14,4% mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori 

cukup baik atau cukup bersih dan cukup bergizi, 1 siswa atau 0,8% mengkonsumsi 

makanan yang masuk dalam kategori kurang baik atau kurang bersih dan kurang 



61 
 

 

 

bergizi, dan 1 siswa atau 0,8% mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori 

tidak baik atau tidak bersih dan tidak bergizi. Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa secara umum kandungan gizi dan kebersihan makanan yang 

dikonsumsi oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun 

ajaran 2012/2013 tersebut sangat baik atau sangat bersih dan sangat bergizi. 

4.1.1.3.4.  Aspek Hidup Teratur 

Berdasarkan kuesioner pada aspek hidup teratur siswa Sekolah Dasar Negeri 

Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tebel di 

bawah ini. 

Tabel 4.19. Distribusi Bergolong Aspek Hidup Teratur 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 3 2,4% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 2 1,6% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 18 14,4% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 64 51,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 38 30,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 64 siswa atau 51,2% memiliki pola hidup yang 

masuk dalam kategori baik atau teratur, selebihnya 38 siswa atau 30,4% memiliki 

pola hidup yang masuk dalam kategori sangat baik atau sangat teratur, 18 siswa atau 

14,4% memiliki pola hidup yang masuk dalam kategori cukup baik atau cukup 

teratur, 2 siswa atau 1,6% memiliki pola hidup yang masuk dalam kategori kurang 

baik atau kurang teratur, dan 3 siswa atau 2,4% memiliki pola hidup yang masuk 



62 
 

 

 

dalam kategori tidak baik atau tidak teratur.  Dengan demikian menunjukkan bahwa 

secara umum pola hidup siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut baik atau teratur. 

4.1.1.3.5.  Aspek Daya Tahan Tubuh 

Berdasarkan kuesioner pada aspek daya tahan tubuh siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.20. Distribusi Bergolong Aspek Daya Tahan Tubuh 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 4 3,2% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 9 7,2% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 35 28,0% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 77 61,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.20. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 77 siswa atau 61,6% memiliki daya tahan tubuh 

yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya 35 siswa atau 28,0% memiliki 

daya tahan tubuh yang masuk dalam kategori baik, 9 siswa atau 7,2% memiliki daya 

tahan tubuh yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 4 siswa atau 3,2% memiliki 

daya tahan tubuh yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikinan secara 

umum dapat dikatakan daya tahan tubuh siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut sangat baik.  
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4.1.1.3.6. Aspek Pencegahan Terhadap Penyakit 

Berdasarkan kuesioner pada aspek pencegahan terhadap penyakit siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 

dapat dilihat pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.21. Distribusi Bergolong Aspek Pencegahan Terhadap Penyakit 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 1 0,8% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 1 0,8% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 3 2,4% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 21 16,8% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 99 79,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.21. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 99 siswa atau 79,2% memiliki usaha 

pencegahan terhadap penyakit yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya 

yaitu 21 siswa atau 16,8% memiliki usaha pencegahan terhadap penyakit yang masuk 

dalam kategori baik, 3 siswa atau 2,4% memiliki usaha pencegahan terhadap penyakit 

yang masuk dalam kategori cukup baik, 1 siswa atau 0,8% memiliki usaha 

pencegahan terhadap penyakit yang masuk dalam kategori kurang baik, serta 1 siswa 

atau 0,8% memiliki usaha pencegahan terhadap penyakit yang masuk dalam kategori 

tidak baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum usaha pencegahan 

terhadap penyakit yang dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut sangat baik. 
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4.1.1.3.7.  Aspek Fasilitas Penunjang Hidup Sehat 

Berdasarkan kuesioner pada aspek fasilitas penunjang hidup sehat siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 

dapat dilihat pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.22. Distribusi Bergolong Aspek Fasilitas Penunjang Hidup Sehat 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 2 1,6% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 20 16,0% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 39 31,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 64 51,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 64 siswa atau 51.2% memiliki fasilitas 

penunjang hidup sehat yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 39 

siswa atau 31,2% memiliki fasilitas penunjang hidup sehat yang masuk dalam 

kategori baik,20 siswa atau 16,0%  memiliki fasilitas penunjang hidup sehat yang 

masuk dalam kategori cukup baik, dan 2 siswa atau 1,6% memiliki fasilitas 

penunjang hidup sehat yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum fasilitas penunjang hidup sehat siswa Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut 

baik. 
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4.1.1.3.8. Aspek Pemeriksaan Kesehatan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek pemeriksaan kesehatan siswa Sekolah 

Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat 

pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.23. Distribusi Bergolong Aspek Pemeriksaan Kesehatan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 7 5,6% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 13 10,4% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 51 40,8% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 54 43,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan yaitu 54 siswa atau 43,2% melakukan pemeriksaan kesehatan  yang 

masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 51 siswa atau 40,8% melakukan 

pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori baik, 13 siswa atau 10,4% 

melakukan pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 7 

siswa atau 5,6% melakukan pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori 

kurang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum pemeriksaan 

kesehatan di Sekolah Dasar Negeri Pedesaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 
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4.1.2. Hasil pada Sekolah Dasar Negeri Perkotaan 

4.1.2.1. Hasil Pengamatan/Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 diperoleh rata-rata skor sebesar 22,4 

dengan persentase 93,3% dan termasuk dalam kategori baik karena berada pada 

rentang persentase 77,9%-100%.  

Tabel 4.24. Distribusi Bergolong Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 125 100% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data,2012 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas menunjukkan bahwa seluruh siswa Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 125 siswa atau 100% memiliki kebersihan pribadi yang 

masuk dalam kategori baik, 0 siswa atau 0% memiliki kebersihan pribadi yang masuk 

dalam kategori cukup baik dan 0 siswa atau 0% termasung dalam kategori kurang 

baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa kebersihan pribadi  siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut sudah 

baik. 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas dari kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut, berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif persentase dari tiap-tiap aspek 

kebersihan pribadi yang terdiri dari kebersihan kulit, kebersihan mata, kebersihan 
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rambut, kebersihan kuku, kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan mulut 

dan gigi, dan kebersihan pakaian. 

4.1.2.1.1.  Kebersihan Kulit 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan kulit siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.25. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kulit 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 8 6,4% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 117 93,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 117 siswa atau 93,6% memiliki kebersihan 

kulit yang masuk dalam kategori baik, selebihnya yaitu 8 siswa atau 6,4% memiliki 

kebersihan kulit yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 0 siswa atau 0% 

memiliki kebersihan kulit yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan kulit siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik. 

4.1.2.1.2. Kebersihan Mata 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan mata siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.26. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mata 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 19 15,2% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 106 84,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tebel 4.26 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 106 siswa atau 84,8% memiliki kebersihan 

mata yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 19 siswa atau 15,2% 

memiliki kebersihan mata yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan mata siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik. 

4.1.2.1.3.  Kebersihan Rambut 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan rambut siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.27. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Rambut 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 7 5,6% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 118 94,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.27 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 118 siswa atau 94,4% memiliki kebersihan 

rambut yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 7 siswa atau 5,6% 

memiliki kebersihan rambut yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

rambut siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.1.4. Kebersihan Kuku 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan kuku siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.28. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kuku 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 5 4,0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 45 36,0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 75 60,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.28 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 75  siswa atau 60,0% memiliki kebersihan 

kuku yang masuk dalam kategori baik, selebihnya yaitu 45 siswa atau 36,0% 

memiliki kebersihan kuku yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 5 siswa atau 

4,0% memiliki kebersihan kuku yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan kuku 
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siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.1.5.  Kebersihan Hidung 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan hidung siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.29. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Hidung 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 12 9,6% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 113 90,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.29 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 113  siswa atau 90,4% memiliki kebersihan 

hidung yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 12 siswa atau 9,6% 

memiliki kebersihan hidung yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

hidung siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.1.6.  Kebersihan Telinga 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan telinga siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.30 Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Telinga 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 11 8,8% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 114 91,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tebel 4.30 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 114  siswa atau 91,2% memiliki kebersihan 

telinga yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 11 siswa atau 8,8% 

memiliki kebersihan telinga yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 

telinga siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.1.7. Kebersihan Mulut dan Gigi 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan mulut dan gigi siswa Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat 

dilihat pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.31. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mulut dan Gigi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 80 64,0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 70 56,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Berdasarkan tabel 4.31 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 80  siswa atau 64,0% memiliki kebersihan 

mulut dan gigi yang masuk dalam kategori cukup baik, dan selebihnya yaitu 70 siswa 

atau 64,0% memiliki kebersihan mulut dan gigi yang masuk dalam kategori baik. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa 

kebersihan mulut dan gigi siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut cukup baik. 

4.1.2.1.8. Kebersihan Pakaian 

Berdasarkan pengamatan pada aspek kebersihan pakaian siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.32. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mulut dan Gigi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 6 4,8% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 119 95,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.32 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan  yaitu 119  siswa atau 95,2% memiliki kebersihan 

pakaian yang masuk dalam kategori baik, dan selebihnya yaitu 6 siswa atau 4,8% 

memiliki kebersihan pakaian yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebersihan 
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pakaian siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.2. Hasil Pengamatan Kebersihan Lingkungan 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 diperoleh rata-rata skor 

sebesar 11,6 dengan persentase 96,7% dan termasuk dalam kategori baik karena 

berada pada rentang persentase 77,9%-100%. 

Tabel 4.33. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Lingkungan Perkotaan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.33. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan lingkungan yang 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa kebersihan 

lingkungan sebagian besar Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang 

tahun ajaran 2012/2013 tersebut sudah baik. 

 Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas dari kebersihan lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut, berikut disajikan hasil analisis deskriptif persentase dari tiap-tiap aspek 

kebersihan lingkungan yang terdiri dari kebersihan kelas, kebersihan kamar 

mandi/WC, kebersihan halaman sekolah dan kebersihan kantin. 



74 
 

 

 

4.1.2.2.1. Kebersihan Kelas 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kelas Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.34. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kelas 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 1 20% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 4 80% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.34. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 4 SD atau 80% memiliki kebersihan kelas yang masuk 

dalam kategori baik, selebihnya 1 SD atau 20% memiliki kebersihan kelas yang 

masuk dalam kategroi cukup baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan kelas 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik.  

4.1.2.2.2. Kebersihan Kamar Mandi/WC 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kamar mandi/wc Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.35. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kamar Mandi/WC 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.35. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan kamar mandi/wc 

yang masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan kamar 

mandi/wc Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik.  

4.1.2.2.3. Kebersihan Halaman 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan halaman Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.36. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Halaman 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 0 0% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 5 100% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.36. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 5 SD atau 100% memiliki kebersihan halaman yang 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan halaman 
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Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik.  

4.1.2.2.4. Kebersihan Kantin 

 Berdasarkan pengamatan pada kebersihan kantin Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.37. Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kantin 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% Kurang baik 0 0% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% Cukup baik 2 40% 

77.9%  >   skor   ≤   100% Baik 3 60% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

 Berdasarkan tabel 4.37. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 3 SD atau 60% memiliki kebersihan kantin yang masuk 

dalam kategori baik, selebihnya yaitu 2 SD atau 40% memiliki kebersihan kantin 

yang masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian menunjukkan kebersihan 

kantin Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik.  

4.1.2.3. Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil penskoran angket penunjang kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

diperoleh rata-rata skor sebesar 154 dengan 87,9% dan termasuk kategori sangat baik 

karena berada pada rentang persentase 85%-100%.  
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Tabel 4.38. Distribusi Bergolong Penunjang Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 0 0% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 2 1,6% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 36 28,8% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 87 69,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.38 di atas menunjukkan sebagian besar siswa di Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan yaitu 87 siswa atau 69,6% memiliki penunjang kebersihan 

pribadi yang masuk kategori sangat baik, selebihnya yaitu 36 siswa atau 28,8% 

memeliki kebiasaan hidup sehat yang masuk dalam kategori baik, 2 siswa atau 1,6% 

memiliki kebiasaan hidup sehat yang masuk kategori cukup baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara umum penunjang kebersihan pribadi yang dimiliki oleh 

siswa di Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang pada tahun ajaran 

2012/2013 tersebut sangat baik. 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai penunjang 

kebersihan pribadi yang dimiliki siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten 

Semarang pada tahun ajaran 2012/2013 tersebut, berikut ini disajikan hasil analisis 

deskriptif presentase dari tiap-tiap aspek penunjang kebersihan pribadi yang terdiri 

dari kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, makanan, hidup teratur, daya tahan 

tubuh, pencegahan terhadap penyakit, fasilitas hidup sehat dan pemeriksaan 

kesehatan. 
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4.1.2.3.1.  Aspek Kebersihan Pribadi 

Berdasarkan kuesioner pada aspek kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

Tabel 4.39. Distribusi Bergolong Aspek Kebersihan Pribadi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 0 0% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 1 0,8% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 14 11,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 110 88,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan gambar 4.39 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan  yaitu 110 siswa atau 88,0% memiliki aspek 

kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 14 siswa 

atau 11,2% memiliki aspek kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori baik, 1 

siswa atau 0,8% memiliki aspek kebersihan pribadi yang masuk dalam kategori 

cukup baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum aspek kebersihan 

pribadi di Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

20112/2013 tersebut sangat baik. 

4.1.2.3.2.  Aspek Kebersihan Lingkungan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek kebersihan lingkungan siswa Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat 

dilihat pada tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.40. Distribusi Bergolong Aspek Kebersihan Lingkungan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 4 3,2% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 12 9,6% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 37 29,6% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 72 57,6% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan pada tabel 4.40 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri di Perkotaan yaitu 72 siswa atau 57,6% memiliki aspek 

kebersihan lingkungan yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 37 

siswa atau 29,6% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang masuk dalam kategori 

baik, 12 siswa atau 9,6% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang masuk dalam 

kategori cukup baik, 4 siswa atau 3,2% memiliki aspek kebersihan lingkungan yang 

masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara 

umum aspek kebersihan lingkungan yang dimiliki oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut baik. 

4.1.2.3.3. Aspek Makanan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek makanan siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tebel 

di bawah ini. 
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Tabel 4.41. Distribusi Bergolong Aspek Makanan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 0 0% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 6 4,8% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 35 28,0% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 84 67,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.41 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 84 siswa atau 67,2% mengkonsusmsi makanan 

yang sangat baik atau sangat bersih dan sangat bergizi, selebihnya 35 siswa atau 

28,0% mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori baik atau bersih dan 

bergizi, dan 6 siswa atau 4,8% mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori 

cukup baik atau cukup bersih. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

secara umum kandungan gizi dan kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut sangat baik atau sangat bersih dan sangat bergizi. 

4.1.2.3.4.  Aspek Hidup Teratur 

Berdasarkan kuesioner pada aspek hidup teratur siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tebel 

di bawah ini. 
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Tabel 4.42. Distribusi Bergolong Aspek Hidup Teratur 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 2 1,6% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 14 11,2% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 59 47,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 50 40,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.42 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 59 siswa atau 47,2% memiliki pola hidup yang 

masuk dalam kategori baik atau teratur, selebihnya 50 siswa atau 40,0% memiliki 

pola hidup yang masuk dalam kategori sangat baik atau sangat teratur, 14 siswa atau 

11,2% memiliki pola hidup yang masuk dalam kategori cukup baik atau cukup 

teratur, 2 siswa atau 1,6% memiliki pola hidup yang masuk dalam kategori kurang 

baik atau kurang teratur.  Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum pola 

hidup siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik atau teratur. 

4.1.2.3.5.  Aspek Daya Tahan Tubuh 

Berdasarkan kuesioner pada aspek daya tahan tubuh siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada 

tebel di bawah ini. 

 

 



82 
 

 

 

Tabel 4.43. Distribusi Bergolong Aspek Daya Tahan Tubuh 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 6 4,8% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 4 3,2% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 44 35,2% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 71 56,8% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.43 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 71 siswa atau 56,8% memiliki daya tahan 

tubuh yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya 44 siswa atau 35,2% 

memiliki daya tahan tubuh yang masuk dalam kategori baik, 4 siswa atau 3,2% 

memiliki daya tahan tubuh yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 6 siswa atau 

4,8% memiliki daya tahan tubuh yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan 

demikinan secara umum dapat dikatakan daya tahan tubuh siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut sangat 

baik.  

4.1.2.3.6. Aspek Pencegahan Terhadap Penyakit 

Berdasarkan kuesioner pada aspek pencegahan terhadap penyakit siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 

dapat dilihat pada tebel di bawah ini. 
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Tabel 4.44. Distribusi Bergolong Aspek Pencegahan Terhadap Penyakit 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 0 0% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 0 0% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 15 12,0% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 110 88,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Berdasarkan tabel 4.44 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 110 siswa atau 88,0% memiliki usaha 

pencegahan terhadap penyakit yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya 

yaitu 15 siswa atau 12,0% memiliki usaha pencegahan terhadap penyakit yang masuk 

dalam kategori baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum usaha 

pencegahan terhadap penyakit yang dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 tersebut sangat baik. 

4.1.2.3.7.  Aspek Fasilitas Penunjang Hidup Sehat 

Berdasarkan kuesioner pada aspek fasilitas penunjang hidup sehat siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 

dapat dilihat pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.45. Distribusi Bergolong Aspek Fasilitas Penunjang Hidup Sehat 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 1 0,8% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 5 4,0% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 16 12,8% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 43 34,4% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 60 48,0% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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Berdasarkan tabel 4.45 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 60 siswa atau 48,0% memiliki fasilitas 

penunjang hidup sehat yang masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 43 

siswa atau 34,4% memiliki fasilitas penunjang hidup sehat yang masuk dalam 

kategori baik,16 siswa atau 12,8%  memiliki fasilitas penunjang hidup sehat yang 

masuk dalam kategori cukup baik,  5 siswa atau 4,0% memiliki fasilitas penunjang 

hidup sehat yang masuk dalam kategori kurang baik, dan 1 siswa atau 0,8% memiliki 

fasilitas penunjang hidup sehat yang masuk dalam kategori tidak baik. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara umum fasilitas penunjang hidup sehat siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 

tersebut baik. 

4.1.2.3.8. Aspek Pemeriksaan Kesehatan 

Berdasarkan kuesioner pada aspek pemeriksaan kesehatan siswa Sekolah 

Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 dapat 

dilihat pada tebel di bawah ini. 

Tabel 4.46. Distribusi Bergolong Aspek Pemeriksaan Kesehatan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20%    ≥    skor    ≤    36% Tidak baik 0 0% 

36%    >    skor    ≤    52% Kurang baik 8 6,4% 

52%    >    skor    ≤    68% Cukup baik 18 14,4% 

68%    >    skor    ≤    84% Baik 46 36,8% 

84%    >    skor    ≤   100% Sangat baik 53 42,4% 

Jumlah 125 100% 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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Berdasarkan tabel 4.46 di atas menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan yaitu 53 siswa atau 42,4% melakukan pemeriksaan kesehatan  yang 

masuk dalam kategori sangat baik, selebihnya yaitu 46 siswa atau 36,8% melakukan 

pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori baik, 18 siswa atau 14,4% 

melakukan pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori cukup baik, dan 8 

siswa atau 6,4% melakukan pemeriksaan kesehatan yang masuk dalam kategori 

kurang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum pemeriksaan 

kesehatan di Sekolah Dasar Negeri Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tersebut baik. 

Untuk melihat lebih jelas perbedaan tingkat kebersihan pribadi dan kebersihan 

lingkungan pada masing-masing daerah (pedesaan dan perkotaan) dapat dilihat pada 

diagram berikut : 

 

            Gambar 4.1. Bagan Distribusi Bergolong Kebersihan Pribadi 
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Gambar 4.2. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kulit 

 

 

Gambar 4.3. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mata 

 

 

            Gambar 4.4. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Rambut 
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Gambar 4.5. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kuku 

 

 

Gambar 4.6. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Hidung 

 

 

Gambar 4.7. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Telinga 
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Gambar 4.8. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Mulut dan Gigi 

 

 

Gambar 4.9. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Pakaian 

 

 

Gambar 4.10. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kelas 
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Gambar 4.11. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kamar 

Mandi/WC 

 

 

Gambar 4.12. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Halaman 

 

 

Gambar 4.13. Bagan Distribusi Bergolong Komponen Kebersihan Kantin 
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Gambar 4.14. Bagan Bobot Persentase Skor Tiap-tiap Komponen Kebersihan 

Lingkungan 

Keterangan : 

I-1 : Kebersihan Kelas 

I-2 : Kebersihan Kamar Mandi/WC 

I-3 : Kebersihan Halaman 

I-4 : Kebersihan Kantin 

 

 

Gambar 4.15. Bagan Bobot Persentase Skor Tiap-tiap Komponen Kebersihan Pribadi 

Keterangan : 

I-1 : Kebersihan Kulit 

I-2 : Kebersihan Mata 

I-3 : Kebersihan Rambut 

I-4 : Kebersihan Kuku 

I-5 : Kebersihan Hidung 

I-6 : Kebersihan Telinga 

I-7 : Kebersihan Mulut dan Gigi 

I-8 : Kebersihan Pakaian 
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Tabel 4.47. Matrik Kebersihan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan 

Aspek Pedesaan Perkotaan 

Kebersihan Lingkungan 

K
eb

er
si

h
an

  
 

K
el

as
 

K
eb

er
si

h
an

  

K
M

/W
C

 

K
eb

er
si

h
an

 

H
al

am
an

 

K
eb

er
si

h
an

  

K
an

ti
n
 

K
eb

er
si

h
an

  
 

K
el

as
 

K
eb

er
si

h
an

  

K
M

/W
C

 

K
eb

er
si

h
an

 

H
al

am
an

 

K
eb

er
si

h
an

  

K
an

ti
n
 

SDN Poncoruso 3 3 3 3     

SDN Samban 2 3 3 3 3     

SDN Samban 1 2 3 3 2     

SDN Lemahireng 1 3 3 3 3     

SDN Lemahireng 3 3 3 3 3     

SDN Panjang 2     3 3 3 3 

SDN Panjang 3     3 3 3 2 

SDN Kupang 1     3 3 3 3 

SDN Kupang 2     3 3 3 2 

SDN Kupang 3     3 3 3 3 

Rata-rata 2,8 3 3 2,4 3 3 3 2,6 

 Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 

Tabel 4.48. Matrik Kebersihan Pribadi Pedesaan dan Perkotaan 

Aspek Pedesaan Perkotaan 

Kebersihan Pribadi 
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SDN Poncoruso 3 3 3 2 3 3 2 3         

SDN Samban 2 3 3 3 3 3 3 2 3         

SDN Samban 1 3 3 3 2 3 3 3 3         

SDN Lemahireng 1 3 3 3 2 3 3 2 3         

SDN Lemahireng 3 3 3 3 2 3 3 2 3         

SDN Panjang 2         3 3 3 3 3 3 2 3 

SDN Panjang 3         3 3 3 2 3 3 2 3 

SDN Kupang 1         3 3 3 3 3 3 2 3 

SDN Kupang 2         3 3 3 3 3 3 2 3 

SDN Kupang 3         3 3 3 2 3 3 2 3 

Rata-rata 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2012 
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 Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan antara kebersihan pribadi 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan. Meskipun hasil 

yang didapat tidak terlampau jauh akan tetapi dapat membedakan tingkat kebersihan 

pribadi antara kedua daerah tersebut.  Hasil kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan diperoleh rata-rata skor sebesar 22 dengan persentase 91,5% dan 

termasuk dalam kategori baik karena berada pada rentang persentase 77,9%-100%. 

Sedangkan untuk kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan diperoleh 

rata-rata skor  sebesar 22 dengan persentase 93,3% dan termasuk dalam kategori baik 

karena berada pada rentang persentase 77,9%-100%. Dari kedua hasil tersebut dapat 

disimpulkan jika kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan lebih baik 

dari kebersihan pribadi siswa Sekolah dasar Negeri Pedesaan dengan selisih 

persentase sebesar 1,8%.  

4.2. Pembahasan 

 Hidup sehat sangat didambakan oleh umat manusia karena bila kesehatannya 

terganggu akan berakibat pada dirinya sendiri. Kesehatan merupakan sumber 

kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu sangat bijaksana bila 

kebersihan pribadi selalu dipelihara dan ditingkatkan. Usaha yang dapat dilakukan 

dalam rangka untuk menjaga kebersihan pribadi diantaranya adalah dengan menjaga 

kebersihan kulit, kebersihan mata, kebersihan rambut, kebersihan kuku, kebersihan 

hidung, kebersihan telinga, kebersihan mulut dan gigi, dan kebersihan pakaian. 
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 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebersihan pribadi siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013 tergolong kategori baik. Hal ini berdasarkan landasan teori bahwa status 

kebersihan pribadi meliputi 8 (delapan) ruang lingkup yang terdiri dari aspek kulit, 

mata, telinga, rambut, kuku, hidung, mulut dan gigi, dan pakaian. Untuk 

pengkategorian tiap komponen secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Untuk komponenen kulit diperoleh hasil yang baik yaitu 91,7% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 98,1% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar Negeri di Pedesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 telah melakukan 

perawatan kulit dengan cara mandi 2 kali dalam sehari, membersihkan badan dengan 

menggunakan sabun pada saat mandi, dan segera memeriksakan ke dokter apabila 

mengalami gangguan pada kulit. Dengan perawatan demikian maka akan 

menghasilkan kulit yang bersih, halus, tidak ada bercak-bercak merah, tidak kaku dan 

lentur. 

Untuk komponen mata diperoleh hasil yang baik yaitu 95,7% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri  Pedesaan dan 94,9% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 telah melakukan 

pemeriksaan mata dengan cara membiasakan diri membaca dengan jarak mata dan 

huruf 30cm, membaca pada keadaan cahaya yang cukup terang, tidak terlalu lama 
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melihat cahaya yang tajam, dan tidak menggosok-gosok mata terlalu keras.. dengan 

perawatan demikian maka mata akan senantiasa terlihat bersih, tidak ada bercak-

bercak merah, mampu melihat dengan jelas, dan kelopak mata tidak berair. 

Dari komponen rambut diperoleh hasil yang baik yaitu 96,3% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 98,1% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini dikarenakan siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan Perkotaan 

di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 mempunyai kesadaran akan 

pentingnya kebersihan rambut sehingga rambut  mereka tidak mudah rontok dan 

patah, tidak terlalu kering dan teralu berminyak serta tidak berketombe. 

 Untuk komponen kuku diperoleh hasil yang baik yaitu 81,6% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 84,8% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini disebabkan karena kuku merupakan komponen yang merupakan 

alat untuk aktifitas  sehari-hari yaitu melalui tangan , sehingga kuku yang tidak sehat 

akan sangat jelas terlihat, dari hal inilah mengapa kuku banyak yang keadaannya 

baik. 

Untuk komponen hidung diperoleh hasil yang baik yaitu 96,1% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 96,8% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesan 

dan Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun jaran 2012/2013 mempunyai hidung 

yang selalu bersih, tidak terdapat kotoran di dalam hidung, dan rambut di hidung 

tumbuh dengan normal. 
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Pada komponen telinga diperoleh hasil yang baik yaitu 96,3% untuk siswa 

Sekolah dasar Negeri Pedesaan dan 97,1% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 telah merawat telinga 

dengan baik. Perawatan telinga dilakukan dengan cara membersihkan telinga secara 

rutin dan  tidak membersihkan dengan alat-alat yang runcing/berbahaya. Dengan 

perawatan yang demikian maka telinga akan senantiasa dapat mendengar dengan 

jelas dan telinga dalam keadaan bersih. 

Untuk komponen mulut dan gigi diperoleh hasil yang baik yaitu 78,1% untuk 

siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 78,4% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini dikarenakan siswa Sekolah Dasar Negeri di Pedesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013 telah memperhatikan 

kesehatan mulut dan gigi mereka dengan cara menggosok gigi minimal 2 kali dan 

setelah makan, tidak makan makanan yang terlalu dingin dan terlalu panas, tidak 

membiasakan diri menggigit yang terlalu keras, dan rutin memeriksakan gigi ke 

dokter gigi. 

Untuk komponen yang terakhir yaitu komponen pakaian  diperoleh hasil yang 

baik yaitu 96,8% untuk siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 98,4% untuk siswa 

Sekolah Dasar Negeri Perkotaan. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2012/2013  melakukan perawatan pakaian dengan 
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prosedur/cara yang telah digariskan pada landasan teori yaitu dengan cara mencuci 

pakaian yang sudah kotor dan tidak layak pakai dengan sabun, senantiasa menyetrika 

pakaian apabila sudah dicuci, dan tidak menggunakan pakaian yang tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil. 

Dari hasil dan pembahasan diatas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan tingkat kebersihan pribadi antara siswa di daerah Pedesaan dan 

di daerah Perkotaan, faktor tersebut yaitu faktor kebersihan lingkungan sekolah. 

Komponen-komponen yang termasuk dalam kategori kebersihan lingkungan yaitu 

kebersihan kelas, kebersihan kamar mandi/wc, kebersihan halaman, dan kebersihan 

kantin. 

Untuk komponen kebersihan kelas diperoleh hasil yang baik yaitu 93,3% 

untuk Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 100% untuk Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa regu piket yang ada di kelas tersebut 

melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menyapu setiap pagi dan pulang sekolah 

serta  mengepel lantai seminggu sekali. Dengan kegiatan tersebut maka akan 

menghasilkan kelas yang bersih. 

Untuk komponen kebersihan kamar mandi/wc diperoleh hasil yang baik yaitu 

100% untuk Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 100% untuk Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas kebersihan sekolah atau penjaga 

sekolah teratur dalam membersihkan kamar mandi/wc, menyediakan air bersih yang 
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cukup, serta guru dan siswa juga menggunakannya dengan bijak. Dari kegiatan 

tersebut maka akan menghasilkan kamar mandi/wc yang bersih dan terawatt. 

Untuk komponen kebersihan halaman sekolah diperoleh hasil yang baik yaitu 

100% untuk Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 100% untuk Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan petugas kebersihan sekolah atau penjaga sekolah 

melaksanakannya dengan baik yaitu dengan menyapu halaman setiap pagi, kemudian 

siswa juga membuang sampah di temapat sampah yang sudah disediakan. Dengan 

demikian akan menghasilkan halaman sekolah yang bersih bebas dari sampah. 

Untuk komponen kebersihan kantin diperoleh hasil yang baik yaitu 80% 

untuk Sekolah Dasar Negeri Pedesaan dan 86,7% untuk Sekolah Dasar Negeri 

Perkotaan. Hal ini menunjukkan jika pengurus kantin sekolah sudah lumayan baik 

dalam mengelola kantin yaitu dengan menyediakan tempat sampah dan menyediakan 

tempat untuk cuci tangan. Dengan demikian akan menghasilkan kantin yang bersih. 

 Dari pembahasan yang ada di atas tadi dapat kita ketahui bahwa kebersihan 

pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan lebih terjaga dibandingkan dengan 

kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan. Hasil dari kebersihan 

pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 93,3% sedangkan untuk 

kebersihan pribadi siswa Sekolah Dasar Negeri pedesaan yaitu 91,5%. Dari kedua 

hasil tersebut terdapat selisih perbedaan tingkat kebersihan pribadi Sekolah Dasar 

Negeri Pedesaan dan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan sebesar 1,8%.  
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 Sesuai dengan pembahasan mengenai kebersihan lingkungan diketahui jika 

kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan lebih terjaga dibandingkan 

dengan kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Pedesaan. Hasil dari kebersihan 

lingkungan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan yaitu 96,7% sedangkan untuk hasil 

kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Pedesaan yaitu 93,3%. Dari kedua hasil 

tersebut terdapat selisih perbedaan tingkat kebersihan lingkungan Sekolah Dasar 

Negeri Perkotaan dan Sekolah Dasar Negeri Pedesaan sebesar 3,4%. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

5.1.1. Kebersihan Pribadi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa kebersihan pribadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan lebih terjaga 

dibandingkan dengan kebersihan pribadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan. Jika 

dilihat dari kebersihan pribadinya, Siswa Sekolah Dasar Negeri Perkotaan memiliki 

kesadaran untuk menjaga kebersihan diri yang lebih baik karena mereka sudah mulai 

mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan untuk diri sendiri. 

Hal ini dapat dilihat dari usaha siswa dalam menjaga kebersihan kulit, kebersihan 

mata, kebersihan rambut, kebersihan kuku, kebersihan hidung, kebersihan telinga, 

kebersihan mulut dan gigi, serta kebersihan pakaian.  

5.1.2. Kebersihan Lingkungan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa kebersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri Perkotaan lebih terjaga 

dibandingkan dengan kebersihan pribadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Pedesaan. Jika 

dilihat dari kebersihan lingkungannya, Sekolah Dasar Negeri Perkotaan memiliki 

kesadaran dan usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan yang lebih baik karena 

mereka sudah mulai mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan 
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untuk lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha siswa dalam menjaga 

kebersihan kelas, kebersihan kamar mandi/wc, kebersihan halaman, dan kebersihan 

kantin.  

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

5.2.1. Bagi Siswa 

 Bagi para siswa hendaknya senantiasa mempertahankan kebiasaanya untuk 

berperilaku hidup sehat dan bersih tersebut yang telah baik dan senantiasa 

meningkatkannya menjadi lebih baik lagi agar mereka dapat terhindar dari berbagai 

penyakit yang disebabkan oleh kondisi tubuh maupun lingkungan yang tidak bersih. 

Selain itu dengan menjaga kebersihan pribadi yang baik tersebut mereka dapat 

terhindar dari terjadinya penyakit yang kronis karena timbulnya penyakit tersebut 

dapat diidentifikasi sedini mungkin. 

5.2.2. Bagi Guru 

Bagi Guru di Sekolah hendaknya senantiasa memberikan bimbingan kepada anak 

didiknya agar menyadari bahwa hidup bersih, memelihara kebersihan diri pribadi dan 

lingkungan sekolah bukan saja penting artinya bagi diri sendiri tetapi juga baik untuk 

keluarga, dan anggota masyarakat lainnya. Namun sadar juga tidak cukup, anak juga 

harus dituntun agar mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu , baik untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain.  
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5.2.3. Bagi sekolah  

 Bagi Sekolah hendaknya senantiasa membiasakan anak didiknya untuk 

berperilaku hidup sehat dan bersih dengan mengefektifkan kembali fungsi UKS di 

sekolah sebagai wadah pendidikan kesehatan bagi anak didik.  
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Kisi-kisi Kuesioner Penelitian 

 

Variabel Aspek Indikator 

Kesehatan 

Pribadi 

1. Aspek kebersihan pribadi 

 

 

 

 

 

 

2. Aspek kebersihan lingkungan 

 

 

3. Aspek makanan 

 

4. Aspek hidup teratur 

 

 

5. Aspek daya tahan tubuh 

 

6. Aspek pencegahan terhadap 

penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aspek fasilitas penunjang 

kesehatan 

 

 

8. Aspek pemeriksaan kesehatan 

- Kebersihan kulit 

- Kebersihan rambut 

- Kebersihan telinga 

- Kebersihan gigi 

- Kebersihan hidung 

- Kebersihan kuku 

- Kebersihan pakaian 

- Lingkungan keluarga 

- Lingkungan sekolah 

- Lingkungan masyarakat 

- Kandungan gizi 

- Kebersihan makanan 

- Makan pagi 

- Kehadiran di Sekoalah 

- Kebiasaan tidur 

- Vaksinasi 

- Aktifitas fisik 

- Membersihkan badan 

- Membersihkan rambut 

- Membersihkan telinga 

- Membersihkan gigi 

- Membersihkan kuku 

- Membersihkan hidung 

- Membersihkan pakaian 

- Membersihkan lingkungan 

- Membersihkan tangan sebelum 

makan 

- Membersihkan kaki sebelum 

tidur 

- Kebersihan kamar mandi 

- Kebiasaan menggunakan air 

bersih 

- Pemanfaatan UKS 

- Pemeriksaan penyakit ke 

PUSKESMAS atau dokter 

- Pemeriksaan kebersihan oleh 

guru 

Lampiran 4 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kurikulum yang ada di Sekolah Dasar Negeri 

……….. mengenai mata pelajaran PENJASORKES khususnya tentang materi 

yang menyangkut kesehatan? 

2. Apakah materi kesehatan yang ada dikurikulum sudah mencukupi kebutuhan 

siswa akan kesehatannya? 

3. Bagaimana pengetahuan siswa-siswi di sekolahan Bapak/Ibu terhadap Kesehatan 

Pribadi? 

4. Bagaimana sikap siswa-siswi terhadap masalah kesehatan di Sekolah Dasar 

Negeri ………… dengan pengetahuan yang mereka punya tadi? 

5. Penilain seperti apa yang biasanya Bapak/Ibu gunakan untuk menilai kesehatan 

siswa? 

6. Apakah ada pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan oleh Bapak/Ibu 

ataupun Sekolah dalam memantau atau mengecek kesehatan pribadi siswa-siswi 

di Sekolah Dasar Negeri …………? 

7. Usaha-usaha apa saja (selain no 4) yang dilakukan oleh Bapak/Ibu ataupun 

sekolah guna menjaga kesehatan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri …………? 

 

 

 

Lampiran 5 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Sekolah  : 

Petunjuk Pengisian ! 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan kesehatan pribadi 

Anda! 

I. Kebersihan Pribadi 

1. Berapa kali kamu mandi setiap hari ? 

a. 2 kali 

b. 3 kali 

c. 1 kali 

d. Jarang mandi 

e. Tidak pernah 

2. Berapa kali kamu mencuci rambut/keramas dalam satu minggu ? 

a. 3 kali 

b. 2 kali 

c. 1 kali 

d. Jarang keramas 

e. Tidak pernah 

3. Apakah kamu selalu membersihkan bila telingamu kotor ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

4. Apakah kamu selalu menggosok gigi pada pagi hari dan saat menjelang tidur ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

5. Apakah setiap menggosok gigi kamu menggunakan pasta gigi ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

6. Apakah kamu selalu membersihkan hidung bila terlihat kotor ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

7. Apakah kamu memotong kuku apabila kuku kamu sudah panjang ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

8. Apabila pakaian kamu kotor, anda mencuci dan menyetrikanya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

 

II. KEBERSIHAN LINGKUNGAN 

9. Apabila kamu melihat sampah, kamu mengambil dan membuang ke tempat 

sampah ? 

a. Selalu b. Sering 

Lampiran 6 
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c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

10. Apakah kamu selalu mematuhi atau melaksanakan piket kelas ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

11. Apakah kamu selalu mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

III. MAKANAN 

12. Apakah kamu selalu makan-makanan yang mengandung empat sehat lima 

sempurna ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

13. Sebelum makan buah atau sayuran, apakah kamu mencucinya terlebih dahulu ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

14. Apakah kamu selalu membeli makanan di kantin sekolah ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

IV. HIDUP TERATUR 

15. Sebelum berangkat sekolah, apakah kamu sarapan terlebih dahulu ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

16. Apakah kamu datang ke sekolah sebelum jam 07.00 WIB ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

17. Apakah kamu tidur siang setiap hari ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

18. Apakah kamu tidur malam maksimal jam 21.00 WIB ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

V. DAYA TAHAN TUBUH 
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19. Apakah kamu sejak bayi selalu diberi vaksinasi/imunisasi untuk menjaga daya 

tahan tubuh ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

20. Apakah kamu selalu melakukan aktifitas olahraga ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

VI. PENCEGAHAN TERHADAP PENYAKIT 

21. Untuk mencegah penyakit kulit, kamu mandi 2 (dua) kali dalam sehari ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

22. Untuk menjaga agar rambut tetap sehat, berapa kali kamu keramas dalam satu 

minggu ? 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. Jarang keramas 

e. Tidak pernah 

23. Untuk menjaga agar telinga tetap sehat, kamu selalu membersihkannya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

24. Untuk menjaga agar gigi tetap sehat, berapa kali kamu menggosok gigi dalam 

sehari ? 

a. 2 

b. 1 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

25. Apakah kamu memotong kuku dan membersihkannya agar terhindar dari penyakit 

? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

26. Apabila ada kotoran di hidung, apakah kamu selalu membersihkannya agar 

terhindar dari penyakit ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

27. Apakah kamu memakai pakaian yang bersih agar terhindar dari penyakit ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 
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28. Apabila ada kotoran di rumah, apakah kamu membersihkan dan membuang pada 

tempatnya agar terhindar dari penyakit ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

29. Apakah kamu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan agar terhindar dari 

penyakit ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

30. Sebelum tidur, apakah kamu mencuci kaki terlebih dahulu agar terhindar dari 

penyakit ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

 

VII. FASILITAS PENUNJANG HIDUP SEHAT 

31. Apakah kamu selalu membersihkan kamar mandi/WC di rumah ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

 

32. Untuk memasak, minum, dan mandi, apakah kamu selalu memakai air yang 

bersih, tidak berwarna dan tidak bau ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

33. Apabila kamu sakit, apakah kamu menggunakan prasarana UKS ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

VIII. PEMERIKSAAN KESEHATAN 

34. Apabila kamu sakit, apakah kamu langsung dibawa ke PUSKESMAS atau ke 

dokter untuk berobat ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 

35. Apakah Bapak/Ibu Guru memeriksa kebersihan pribadimu setiap hari ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Pernah 

e. Tidak pernah 
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LEMBAR PENGAMATAN KESEHATAN PRIBADI 

Nama   : 

Kelas   : 

Sekolah  : 

 

NO ASPEK INDIKATOR 

PENILAIAN 

1 2 3 

1 Kebersihan Kulit  Bersih 

 Halus 

 Fleksibel (lentur) 

   

2 Kebersihan Mata  Tidak kemerah-merahan 

 Kelopak mata tidak berair 

 Tidak ada bercak pada 
bagian hitam bola mata 

   

3 Kebersihan 

Rambut 
 Tidak berminyak 

 Tidak terlalu kering 

 Tidak mudah rontok 

   

4 Kebersihan Kuku  Halus 

 Bersih 

 Memberikan keindahan 

   

5 Kebersihan 

Hidung 
 Lubang hidung bersih 

(tidak ada kotoran) 

 Terdapat rambut hidung 

   

6 Kebersihan 

Telinga 
 Lubang telinga bersih 

 Telingan bagian luar 
bersih 

   

7 Kebersihan Mulut 

dan Gigi 
 Lidah dan bibir tidak 

pecah-pecah 

 Gigi tidak berlubang 

   

8 Kebersihan 

Pakaian 
 Pakaian bersih 

 Tidak ada kotoran yang 
menempel 
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UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS 

 

Hasil Uji Validitas dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows 

Tetinggi Terendah 

0.519 (valid) 0.000 (tidak valid) 

 

 

Realibilitas 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.645 .651 34 
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PENENTUAN KATEGORI PADA ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

NP  : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R    : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum ideal dari tes 

(Mohammad Ali, 1987: 184) 

 

Kesehatan Pribadi 

Jumlah skor maksimal = 35 x 5 = 175 

Jumlah skor minimal = 35 x 1 = 35 

Range = 175 - 35 = 140 

 

 

Interval skor Interval % skor Kriteria 

35.0    ≥    skor    ≤    63.0 

63.0    >    skor    ≤    91.0 

91.0    >    skor    ≤    119.0 

119.0  >    skor    ≤    147.0 

147.0  >    skor    ≤    175.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 

84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

 

1. Kebersihan Pribadi  

a. Kuesioner 

Jumlah skor maksimal = 8 x 5 = 40 

Jumlah skor minimal = 8 x 1 = 8 

Range = 40 - 8 = 32 
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Interval skor Interval % skor Kriteria 

8.0      ≥    skor    ≤    14.4 

14.4    >    skor    ≤    20.8 

20.8    >    skor    ≤    27.2 

27.2    >    skor    ≤    33.6 

33.6    >    skor    ≤    40.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 

84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

 

b. Pengamatan 

Jumlah skor maksimal = 8 X 3 = 24 

Jumlah skor minimal = 8 X 1 = 8 

Range = 24 - 8 = 16 

 

 

Interval skor Interval % skor Kriteria 

8.0        ≥    skor    ≤    13.3 

13.3      >    skor    ≤    18.6 

18.6      >    skor    ≤    24.0 

33.3%  ≥   skor   ≤   55.6% 

55.6%  >   skor   ≤   77.9% 

77.9%  >   skor   ≤   100% 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

 

2. Kebersihan Lingkungan, Makanan, Fasilitas Penunjang Hidup Sehat 

Jumlah skor maksimal = 3 X 5 = 15 

Jumlah skor minimal = 3 X 1 = 3 

Range = 15 - 3 = 12 

 

 

Interval skor Interval % skor Kriteria 

3.0      ≥    skor    ≤    5.4 

5.4      >    skor    ≤    7.8 

7.8      >    skor    ≤    10.2 

10.2    >    skor    ≤    12.6 

12.6    >    skor    ≤    15.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 

84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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3. Hidup Teratur 

Jumlah skor maksimal = 4 x 5 = 20 

Jumlah skor minimal = 4 x 1 = 4 

Range = 20 - 4 = 16 

 

 

Interval skor Interval % skor Kriteria 

4.0      ≥    skor    ≤    7.2 

7.2      >    skor    ≤    10.4 

10.4    >    skor    ≤    13.6 

13.6    >    skor    ≤    16.8 

16.8    >    skor    ≤    20.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 

84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

 

 

4. Daya Tahan Tubuh, Pemeriksaan Kesehatan 

Jumlah skor maksimal = 2 x 5 = 10 

Jumlah skor minimal = 2 x 1 = 2 

Range = 10 - 2 = 8 

 

 

Interval skor Interval % skor Kriteria 

2.0      ≥    skor    ≤    3.6 

3.6      >    skor    ≤    5.2 

5.2      >    skor    ≤    6.8 

6.8      >    skor    ≤    8.4 
8.4      >    skor    ≤    10.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 
84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 
Sangat baik 

 

5. Pencegahan Terhadap Penyakit 

Jumlah skor maksimal = 10 x 5 = 50 

Jumlah skor minimal = 10 x 1 = 10 

Range = 50 - 10 = 40 
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Interval skor Interval % skor Kriteria 

10.0    ≥    skor    ≤    18.0 

18.0    >    skor    ≤    26.0 

26.0    >    skor    ≤    34.0 

34.0    >    skor    ≤    42.0 

42.0    >    skor    ≤    50.0 

20%    ≥    skor    ≤    36% 

36%    >    skor    ≤    52% 

52%    >    skor    ≤    68% 

68%    >    skor    ≤    84% 

84%    >    skor    ≤   100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 11 

 



145 

 

 

 

Lampiran 12 

 



146 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



147 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



148 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



149 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



150 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



151 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



152 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



153 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



154 

 

 

 

Lanjutan lampiran 12 

 



155 

 

 

 

Lampiran 13 

 



156 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



157 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



158 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



159 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



160 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

) 

 



161 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



162 

 

 

 

Lanjutan lampiran 13 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 14 

 



165 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Wawancara dengan Guru Penjasorkes 

 

 

 Wawancara dengan Guru Penjasorkes 
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Pemberian Penjelasan Pengisian Kuesioner 

 

 

Siswa sedang Mengerjakan Kuesioner  
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Peneliti sedang Mengamati Kesehatan Pribadi Siswa 

 

 

Peneliti sedang Mengamati Kesehatan Pribadi Siswa 
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