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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi

santri Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Kabupaten Nganjuk. Survei ini menggunakan

dua instrument penelitian yaitu, instrument pengetahuan dan instrument sikap. Instrument

pengetahuan berupa soal tes tulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan perilaku hidup berih

dan sehat (PHBS) santri dan instrument sikap  berupa angket untuk mengetahui sikap dalam

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) santri dalam kehidupan sehari-hari, yang

ditujukan pada 38 santri putra serta 31 santri putri. Soal tes tulis yang berjumlah 30 soal dan

angket yang berjumlah 42 pernyataan di validasi oleh ahli dan di nyatakan valid dengan skor

perolehan rata-rata 80,35 dan 75. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan yang

dimiliki santri putra kurang tinggi dengan skor 10,61 sedangkan pengetahuan yang dimiliki

santri putri cukup tinggi dengan skor 17,6. Sikap PHBS yang dimiliki santri putra dan santri

putri kurang baik dengan perolehan skor 2,71 dan 2,73. Hal yang menyebabkan kurangnya

pengetahuan santri yaitu sarana pendidikan yang kurang memadai. Akan tetapi karena

ketekunan yang dimiliki santri putra dan santri putri berbeda mengakibatkan pengetahuan yang

dimiliki berbeda. Tingkat pengetahuan santri putra yang kurang tinggi mengakibatkan

rendahnya sikap PHBS. Sedangkan pengetahuan santri putri sudah cukup tinggi,tetapi sikap

yang dimiliki masih kurang baik karena tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap.

Kata kunci—PHBS, pondok pesantren, pengetahuan, sikap

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah

dan swasta. Apapun usaha yang dilakukan pemerintah, tanpa kesadaran individu dan

masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang akan tercapai.

Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan

kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan [1].

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan

kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang

optimal. Dengan demikian masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga

dan meningkatkan derajat kesehatan sendiri [2]. Salah satu cara dalam meningkatkan derajat

kesehatan adalah dengan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat.

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas

kesadaran, sehingga keluarga beserta semua yang ada di dalamnya dapat menolong dirinya

sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat

[2]. Membiasakan hidup bersih dan sehat merupakan cerminan sikap dan perilaku masyarakat

dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku hidup bersih dan sehat sangat dipengaruhi oleh proses yang terjadi di tatanan-

tatanan sosial lain, yaitu tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat
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umum dan tatanan fasilitas kesehatan[3]. Diantara lembaga pendidikan yang berkembang,

pondok pesanteren memiliki karakteristik yang kuat dalam rangka pembentukan peserta didik

(santri) yang mandiri yang terlihat dalam kehidupan dipondok pesantren yang berhubungan

dengan bagaimana santri mandiri untuk makan, minum, mencuci pakaian, dan juga

kemandirian dalam belajar [4]. Hal ini mencerminkan cita-cita pondok pesantren untuk

menciptakan santri yang mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain karena

santri terbiasa tinggal jauh dari orang tua sehingga santri dituntut untuk tanggap menghadapi

masalah yang dihadapinya.

Adanya prinsip kebersamaan seperti penggunaan alat makan, pakaian, alat mandi secara

bersama-sama dalam pondok pesantren berpotensi meningkatkan angka penularan penyakit.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui profil perilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS) bagi santri di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar di Kabupaten Nganjuk.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak terkait dapat mengambil tindakan terhadap

kondisi di pondok pesantren tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey, dengan

lokasi penelitian di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk yang dilakukan pada

bulan juni 2016, penelitian ini menggunakan 2 instrumen penelitian yaitu, instrument

pengetahuan dan instrument sikap. Instrument pengetahuan berupa soal tes tulis yang berjumlah

30 soal yang berisi soal pilihan ganda dan instrument sikap berupa angket yang berjumlah 42

pernyataan. Instrument yang digunakan telah di validasi oleh ahli, dan dinyatakan valid dengan

skor perolehan rata-rata 80,35 dan 75.

Instrument pengetahuan dan sikap akan diberikan kepada santri putra dan santri putri

Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar dengan jumlah 69 santri dengan perincian 38 santri

putra dan 31 santri putri.

Data yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data

kuantitatif berupa hasil tes tulis santri yang dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. Untuk

nilai akhir akan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Nilai = x 100%

Nilai akhir santri akan di transformasikan ke dalam bentuk pengukuran ordinal untuk

menentukan tingkat pengetahuan santri. Berikut ini merupakan format perhitungan rentangan

pengetahuan santri.

Tabel 1. Format Perhitungan Rentangan Pengetahuan Santri [5]

Interval Kriteria

X>xi+1,5.Sbi Sangat Tinggi

xi+Sbi<X≤xi+1,5. SBi Tinggi

xi-0,5.SBi<X≤xi+SBi Cukup Tinggi

xi-0,5.SBi<X≤xi-0,5. Sbi Kurang Tinggi

X≤xi-0,5. SBi Tidak Tinggi

Keterangan:

xi = rata- rata

Rumus = (data maksimum- data minimum)

SBi = simpangan baku
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Rumus = (data maksimum- data minimum)

Berdasarkan format perhitungan diatas maka dapat dibuat kategori pengetahuan santri

sebagai berikut:

Tabel 2 Kategori Pengetahuan Santri tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Interval Kriteria

X>22,7 Sangat Tinggi

20<X≤22,7 Tinggi

12,5<X≤20 Cukup Tinggi

7,5<X≤12,5 Kurang Tinggi

X≤7,5 Tidak Tinggi

Sedangkan data kualitatif yaitu sikap dalam peneraapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) yang akan dianalisis secara deskriptif menggunakan skala likert. Ada dua jenis

pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif, sedangkan kategori yang digunakan ada empat

skala [6]. Berikut merupakan penilaian dengan menggunakan skala Likert:

Tabel 3. Penilaian Skala Likert

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-)

1. Selalu 1. Tidak Pernah

2. Sering 2. Kadang-kadang

3. Kadang-kadang 3. Sering

4.Tidak pernah 4. Selalu

Empat kategori respon dipresentasikan kembali dalam bentuk sebuah tingkatan pengukuran

ordinal. Kategori tersebut dipresentasikan lagi dalam bentuk inheren (dari tinggi ke rendah,

yang kuat ke lemah, yang besar ke kecil). Berikut ini merupakan kategori sikap sadar sehat

reproduksi santri.

Tabel 4. Kategori Sikap dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )

Interval Kriteria

>3,4 s/d 4,0 Sangat Baik

>2,8 d/d 3,4 Baik

>2,2 s/d 2,8 Kurang Baik

>1,6 s/d 2,2 Tidak Baik

>1,0 s/d 1,6 Sangat Tidak baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar di

dapatkan data bahwa pengetahuan yang dimiliki santri putra kurang tinggi dengan rata-rata

perolehan skor 10,61, sedangkan pengetahuan yang dimiliki santri putri cukup tinggi, dengan

rata-rata perolehan skor 17,6. Sikap yang dimiliki santri putra dan santri putri kurang baik

dengan rata- rata perolehan skor 2,71 dan 2,73.

Pengetahuan adalah hasil tahu dari penginderaan manusia sehingga dapat mengambil

keputusan[7]. Tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin

tinggi pendidikan yang dimiliki maka pemahaman akan semakin meningkat serta tepat dalam
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mengambil sikap [8]. Pendi

informasi.

Pendidikan PHBS di pondok pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk memang sudah

dilakukan melaui kitab washoy

jamban sehat, pengelolaan lim

merokok dan NAPZA belum

tentang PHBS tanpa didasari

mendukung terciptanya PHB

kurangnya pengetahuan santri

memiliki tingkat pengetahuan 

tekun dalam proses pembelaja

Pengetahuan merupakan 

tindakan[7,8]. Pengetahuan 

sebaliknya pengetahuan PHB

pula. Berikut merupakan grafi

putri.

Gambar 1. Perban

Berdasarkan data di atas 

tinggi dan membentuk sikap 

cukup akan tetapi sikap yang

informasi dapat mempengar

tergantung pada, isi, sumbe

menumbuhkan dan mengemba

SIMPULAN

Pengetahuan yang dimiliki sant

yang dimiliki santri putri cukup 

dan santri putri kurang baik 

kurangnya pengetahuan santr

karena ketekunan yang dim

pengetahuan yang dimiliki be

mengakibatkan rendahnya si

tinggi,tetapi sikap yang dim

mempengaruhi sikap.
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ari dengan landasan teoritis. Selain itu sarana dan 

HBS masih belum memadai. Hal ini lah yang 

tri putra tentang PHBS di lingkungan pondok pesant

uan yang lebih tinggi dari pada santri putra karena 

ajaran di pondok pesantren.
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bangkan sikap adalah berisi pesan yang bersifat per

santri putra kurang tinggi dengan skor 10,61 sedang
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mudah memahami

didikan PHBS di pondok pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk memang sudah

n buah dan sayur,

tifitas fisik, bahaya

pengarahan selintas

dan prasarana yang

ng melatarbelakangi

santren. Santri putri

na santri putri lebih

bentuk perilaku atau

PHBS yang baik,

S yang kurang baik

putra maupun santri

tri putri

pengetahuan kurang

emiliki pengetahuan

enakan tidak semua

ngruhi sikap sangat

n. Informasi yang

 persuasif[9].

dangkan pengetahuan

ng dimiliki santri putra

yang menyebabkan

madai. Akan tetapi

beda mengakibatkan

yang kurang tinggi

putri sudah cukup

ua informasi dapat

pengetahuan
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SARAN

Perlu dilakukan upaya pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap PHBS santri

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Isyhar Nganjuk

atas kesediaannya berpartisipsi dalam penelitian survey ini.
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