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ABSTRAK 

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan strategi untuk menciptakan 

kemandirian dalam meraih kesehatan, tetapi masih terdapat perilaku membuang 

sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, jajan tidak sehat 

yang sering dilakukan oleh anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan 

kelompok yang rawan sehingga diperlukan pemahaman serta pengenalan tentang 

kesehatan sejak dini. Literature review ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan sebagai salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat.  

Penelusuran menggunakan database elektronik google scholar dan SINTA, 

dengan kata kunci PHBS, anak usia sekolah, pengetahuan, School Age Children, 

Health and Clean Life Behavior, Knowledge. Hasil  pencarian diperoleh 20 

artikel sesuai dengan kata kunci, kemudian artikel yang didapatkan disaring 

berdasarkan full text dan publication date 2015-2020 ditemukan 10 artikel, 

discreening kembali berdasarkan kesamaan tujuan, topik, metode pengambilan 

data, jumlah sampel, dan jenis artikel korelasi didapatkan sebanyak 5 artikel. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anak usia 

sekolah tentang PHBS masih rendah, hal ini disebabkan salah satunya karena 

faktor pengetahuan, dari review 5 artikel menunjukkan bahwa pengetahuan anak 

usia sekolah paling banyak pada rentang cukup baik. Pengetahuan merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi anak usia sekolah melakukan PHBS. 

Kata kunci :Anak Usia Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengetahuan 

mailto:krisnamahendra466@gmail.com
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ABSTRACT 

Clean and healthy life behavior is a strategy to create independence in 

achieving health, but there is still the behavior of littering, not washing hands 

before eating, unhealthy snacks are often done by school-age children School-

age children are in a period of growth  so that an understanding of health is 

needed early on. The purpose of this literature review aimed to determine of 

knowledge as an indicator of the clean and healthy. Search used the electronic 

database Google Scholar and SINTA, with the keyword PHBS, school age 

children, search was obtained  20 articles in accordance with the keywords, then 

the articles that received filtered based on full text and publication date 2015-

2020 found 10 articles, and screened based on shared goals.  topic, data 

collection method, the number of samples, and articles that have correlations 

obtained as many as 5 articles. Based from the study found that the level of 

school-age knowledge about PHBS is still low, this is due to one of them because 

knowledge,from a review 5 article showing that the knowledge of school age 

children is most in the range quitw good. Knowledge is a factor that can 

influence school age children to do PHBS.  

Keyword :School Age Children, Health and Clean Life Behavior, Knowledge 
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PENDAHULUAN 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan strategi yang 

digunakan untuk menciptakan kemandirian dalam meraih kesehatan dan 

merupakan suatu perilaku yang diterapkan berdasarkan kesadaran yang 

merupakan hasil dari pembelajaran yang dapat membuat individu atau anggota 

keluarga bisa meningkatkan taraf kesehatannya di bidang kesehatan masyarakat 

(Depkes, 2015).Berdasarkan Visi Indonesia Sehat tahun 2010, terdapat 

paradigma sehat yang terdiri dari tiga pilar, yaitu lingkungan sehat, perilaku 

sehat, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Perilaku sehat 

merupakan perilaku yang digunakan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, 

menghindari atau mencegah terjadinya penyakit, melindungi diri dari berbagai 

macam penyakit, dan keikutsertaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan 

(Depkes,2013) 

Anak usia sekolah merupakan kelompok yang rawan karena berada dalam 

periode pertumbuhan dan perkembangan, diperlukan pemahaman serta 

pengenalan tentang kesehatan sejak dini, sehingga pada usia selanjutnya yaitu 

usia remaja sampai tua sudah mengetahui dan memahami Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS), serta mereka bisa mandiri dalam menjaga kesehatannya dan 

bahkan menjadi change agent terhadap lingkungannya (Notoatmodjo, 2014). 

Umur anak sekolah (6-12 tahun) merupakan masa rawan terserang berbagai 

masalah kesehatan.Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran juga 

dapat menjadi ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik 

(Sulastri, 2014). 

Berdasarkan data WHO tahun 2015 menyebut bahwa setiap tahun 

sebanyak 100.000 anak usia sekolah di Indonesia meninggal akibat penyakit 

diare, kejadian kecacingan mencapai angka 40-60%, anemia pada anak usia 

sekolah 23% dan masalah karies dan periodontal 74,4%. Menurut data 

Dapartemen Kesehatan menunjukkan bahwa dari 1.000 penduduk, terdapat 300 

orang yang menderita penyakit diare sepanjang tahun (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2016). Menurut data Riskesdas 2018 masalah kesehatan yang sering 

terjadi pada anak usia sekolah  yaitu Diare sebanyak 12, 3%, ISPA (Inspeksi 

Saluran Pernafasan Atas) sebanyak 4,4%, Hepatitis sebanyak 1%, Pneumonia 

sebanyak 2%, Malaria sebanyak 0,4%, TBC (Tuberkuliosis) sebanyak 0,4%. 

Dampak dari kurang dilakukannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yaitu suasana belajar yang kurang nyaman karena lingkungan yang 

kotor, menurunkan semangat belajar, menurunkan citra baik sekolah di 

masyarakat umum. Ruang kelas yang kotor, banyaknya jajanan yang tidak sehat 

serta pembuangan sampah yang tidak tertata akan menyebabkan munculnya 

berbagai penyakit. Penyakit yang terjadi pada anak usia sekolah seperti diare, 

cacingan, anemia, demam berdarah ternyata berkaitan dengan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (Faozy, 2017). 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) disekolah dengan cara mempromosikan kesehatan dan berperan 

aktif dalam meningkatkan kesehatan anak, dengan demikian sekolah sebagai 

tempat belajar tidak hanya perlu memiliki lingkungan yang bersih dan sehat 
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dalam mendukung proses belajar mengajar yang baik, namun diharapkan mampu 

membentuk siswa memiliki derajat kesehatan yang baik (Depkes,2013). 

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa program cakupan PHBS 

tatanan sekolah baru mencapai 57,52%. Padahal rencana strategis (Restra) 

Kemenkes 2018 mencantumkan target 70% sekolah sudah menerapkan PHBS. 

Data PHBS Provinsi Bali tahun 2018 menunjukkan sekolah yang telah memenuhi 

kriteria PHBS baik sebesar 67,35% dari target 80% tahun 2018 Provinsi Bali. 

Kabupaten Gianyar memiliki kriteria PHBS sekolah sebesar 75,62% dari 

80% target yang ditetapkan Provinsi Bali tahun 2018. Menurut data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar tahun 2018, terdapat 28 Sekolah Dasar yang 

masuk ke wilayah lingkungan kerja Puskesmas Ubud 1. Dari 28 Sekolah Dasar 

baru 70% sekolah yang memenuhi 8 indikator PHBS di sekolah.Salah satunya 

adalah Sekolah Dasar Negeri 8 Mas yang baru memenuhi 75% indikator PHBS, 

adapun indikator yang belum terpenuhi seperti tidak tersedianya sabun pada 

tempat mencuci tangan, dan perilaku siswa yang membuang sampah 

sembarangan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan kepala 

sekolah dan observasi lingkungan sekolah yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 

2020 di Sekolah Dasar Negeri 8 Mas, didapatkan data bahwa masih ada siswa 

yang membuang sampah sembarangan, beberapa siswa membuang sampah tidak 

sesuai jenisnya,beberapa wastafell tidak ada sabun cuci tangan, semua wastafell 

kotor bahkan ditumbuhi lumut dan tumbuhan. Sekolah Dasar 8 Mas mendapat 

kunjungan rutin berkala setiap tahunnya pada bulan Mei dan mendapat sosialisasi 

tentang cuci tangan 6 langkah, namun saat ditanya 7 dari 10 siswa mereka 

mengatakan mencuci tangan saat tangan kotor, tidak mencuci tangan sebelum 

makan, mereka tahu cara mencuci tangan yang benar tetapi jarang dilakukan. 

Pengetahuan tentang PHBS sudah didapatkan melalui sosialisasi, tetapi anak usia 

sekolah masih jarang melakukan perilaku yang sehat. Berdasarkan latar belakang 

penulis tertarik mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan anak usia sekolah 

tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dasar. Tujuan dari Literature 

Review adalah untuk mereview jurnal terkait tentang bagaimana penerapan 

pengetahuan anak usia sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam pencarian literature review  ini 

menggunakan strategi secara komprehensif seperti pencarian jurnal baik nasional 

maupun internasional. Strategi penelusuran menggunanakan database elektronik 

seperti google scholar dan SINTA menggunakan kata kunci gabungan dari kata 

kunci PHBS, anak usia sekolah, pengetahuan, Students, Health and Clean Life 

Behavior, Knowledge yang ditelusuri dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jenis jurnal sistematik review. 

Boolean yang digunakan dalam kata kunci adalah AND dan OR, (anak usia 

sekolah OR School Age Children) AND (pengetahuan OR Knowledge) AND 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat OR Health andClean LifeBehavior). Kriteria 

inklusi dalam review ini adalah artikel yang dipublikasikan mulai dari tahun 

2015-2020, termasuk artikel kesehatan, kesamaan tujuan, topik penelitian, jenis 
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artikel korelasi. Hasil pencarian diperoleh 20 artikel sesuai dengan kata kunci 

PHBS, anak usia sekolah, pengetahuan, School Age Children, Health and Clean 

Life Behavior, Knowledge, kemudian artikel yang didapatkan disaring 

berdasarkan full text dan publication date 2015-2020 ditemukan 10 artikel, dari 

10 artikel ditinjau kembali terkait dengan judul yang dianggap sesuai dan 

selanjutnya discreening berdasarkan kriteria inklusi  artikel kesehatan, kesamaan 

tujuan, topik penelitian, kesamaan metode pengambilan data, jumlah sampel  

minimal 50, jenis artikel korelasi dan didapatkan 5 artikel yang digunakan untuk 

membuat literature review. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Review Artikel 

 
Peneliti Judul Tujuan Karakteristik dan  

Jumlah Sampel 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil 

Henrico Putri Lina 

(2016) 

Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat 

(PHBS) di SDN 

42 Korong Gadang 

Kecamatan Kuranji 

Padang 

Mengetahui bagaimana 

perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) siswa 

di SDN 42 Korong

 Gadang 

Kecamatan Kuranji 

Padang 

Bersedia menjadi 

responden 

Siswa kelas 4,5 dan 6 

SDN 42 Korong 

Gadang 

Siswa yang hadir saat 

diadakan penelitian 

Jumlah sampel 71 

 

Deskriptif 

Pengetahuan terendah terdapat pada 

penggunaan jamban bersih dan sehat 

(67,6%), siswa bersikap tidak menerima 

untuk jajan  sehat di kantin sekolah 

(56,3%), siswa tidak melaksanakan jajan 

sehat di kantin sekolah(100%). 

Maka dapat.disimpulkan bahwa artikel 

ini layak digunakan 

Zitty A.R Koem, 

Barens Joseph, 

Recky C Sondakh 

(2015) 

Hubungan Antara 

Pengetahuan dan 

Sikap Dengan 

Perilaku  Hidup 

Bersih Dan Sehat 

(PHBS)   Pada 

Pelajar di   SD 

Inpres  Sukur 

Kecamatan 

Airmadidi 

MinahasaUtara 

Mengetahui hubungan 

antara pengetahuan dan 

sikap dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat 

pada pelajar di SD 

Inpres Sukur Kecamatan 

Airmadidi Kabupaten 

Miahasa Utara 

Bersedia menjadi 

responden 

Siswa dibagi 

berdasarkan proporsi 

masing- masing kelas 

Jumlah sampel 

112 

Survey 

Analitik 

Hasil uji statistic menunjukkan adanya 

hubungan antara pengetahuan siswa dan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

(p=<0,001), dan adanya hubungan 

antara sikap siswa dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat (p=<0,005), 

variabel bebas yang digunakan adalah 

pengetahuan dan sikap siswa, sedangkan 

variabel terikat adalah PHBS 

Maka dapat disimpulkan bahwa artikel 

ini layak digunakan 
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Rohvita Enjelina 

Sumiran, Frankie 

R.R Maramis, 

Frans. J.O. Pelealu 

(2017) 

Gambaran 

Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat 

(PHBS) siswa 

sekolah di SD Advent 

01 Tikala Manado 

Mengetahui 

bagaimana gambaran 

perilaku hidup bersih 

dan sehat siswa di SD 

Advent 01 Tikala 

Manado 

1. Seluruh siswa 

kelas 1-6 diSD 

Advent Tikala 

Manado 

2. Jumlah sampel 150 

Deskriptif Pada penelitian ini didapatkan hasil 

gambaran pengetahuan 96,1% 

dikategorikan sangat baik, gambaran 

sikap 90,8% dikategorikan sangat baik, 

dan gambaran tindakan 76,8% 

dikategorikan baik. 

 

Sriwidodo 

&Santosa(2017) 

Knowledge  As 

Determinants 

Increase Clean 

And Healthy Living 

Behavior Among  

Students In General 

Primary School07 

Mengetahui hubungan 

antara jenis kelamin, 

usia, pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, dan 

juga peran guru, orang 

tua dan Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS) dengan  

PHBS di SDN 07 

Landau- Leban Melawi 

Kalimantan Barat. 

Siswa kelas 4,5, dan 6 

di SDN 07 Landau-

Leban Melawi 

Kalimantan Barat. 

Jumlah sampel 82 

Survey 

Analitik 

Penelitian ini menunjukkan 45 siswa 

(54,9%) memiliki perilaku phbs rendah. 

Perilaku ini berhubungan dengan 

pengetahuan, sikap, dan peran guru. 

Variabel yang paling dominan terkait 

phbs adalah pengetahuan (or. 5.434) 

Maka dapat disimpulkan bahwa artikel 

ini layak digunakan 

Chandra, Akhmad 

Fausan, M . 

Febriza Aquarista 

Hubungan Antara 

Pengetahuan Dan 

Sikap Dengan 

Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat 

(Phbs) Pada Siswa 

Sekolah Dasar (SD) 

Di Kecamatan 

Cerbon Tahun 2016 

Mengetahui Hubungan 

Pengetahuan Dan Sikap 

Dengan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

(PHBS) Pada 

Siswa Sekolah Dasar 

(SD)  

 

Siswa SD kelas 4, 5 

dan kelas 6 yang 

bersekolah di SDN 

Bantuil I 

Jumlah sampel 66 

Deskriptif Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan signifikan antara Pengetahuan 

dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(p = 0,029 < 00,05). Dan juga terdapat 

hubungan signifikan antara Sikap 

dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(p = 0,012 < 0,05). 
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Pembahasan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan 

yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat 

menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat 

lingkungan sekolah agar tau, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup 

bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat 

sekolah (Kemenkes RI, 2018). Tujuan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

adalah agar lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit.Penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan 

siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu 

mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam 

mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. 

Penerapan PHBS pada siswa yaitu dengan menanamkan nilai-nilai untuk 

PHBS siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, menanamkan nilai PHBS 

kepada siswa yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa, melakukan kerja bakti 

dan lomba kebersihan kelas, melakukan aktivitas kesehatan sekolah atau dokter 

kecil, melakukan pemeriksaan kualitas air secara sederhana, melakukan 

pemeliharaan jamban sekolah, melakukan pemeriksaan jentik nyamuk di sekolah, 

melakukan demo atau gerakan mencuci tangan yang benar, melakukan olahraga 

yang teratur dan terukur, melakukan pemeriksaan rutin kebersihan kuku, rambut 

telinga gigi, peran aktif siswa, guru, dan orang tua antara lain melalui penyuluhan 

kelompok, pemuteran kaset radio atau film, penempatan media poster, 

penyebaran leaflet dan membuat majalah dinding. Anak usia sekolah merupakan 

modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan 

dilindungi kesehatannya (Taryatman, 2016).. 

Terdapat 8 indikator PHBS di di sekolah yaitu pertama siswa dan guru 

melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada saat akan melakukan 

aktivitas seperti melakukan makan,setelah makan, setelah dari luar rumah, 

setelah dari kamar mandi, setelah bersalaman agar tangan terhindar dari kotoran 

yang menepel yang dapat membuat penyakit diare, kolera, penyakit kulit, dan 

cacingan. Indikator kedua yaitu siswa dan guru membeli atau mengonsumsi 

makanan atau jajan yang bersih dan sehat di warung sekolah karena pada 

makanan sehat mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin 

sehingga menyeimbangkan tubuh menjadi sehat.Indikator ketiga yaitu siswa dan 

guru menggunakan jamban yang bersih dan sehat dengan memenuhi syarat 

kesehatan (leher angsa dengan septictank) dan jamban yang terjaga 

kebersihannya.Indikator keempat yaitu siswa dan guru melakukan olahraga 

karena aktivitas fisik ini merupakan wujud perilaku hidup sehat terkait dengan 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.Indikator kelima yaitu siswa dan guru 

melakukan pemberantasan jentik nyamuk yang bertujuan untuk memberantas 

penyakit yang disebabkan oleh penularan nyamuk (nyamuk aides aegypti). 

Indikator keenam yaitu guru dan siswa tidak ada yang merokok di lingkungan 

sekolah karena kebiasaan merokok diawali dari melihat orang lain di sekitar 

merokok, maka di sekolah guru dan siswa tidak ada berokok karena dapat 
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membahayakan kesehatan. Indikator ketujuh yaitu siswa dan guru melakukan 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, kegiatan ini 

untuk mengetahui pertumbuhan, perkembangan dan menilai gizi buruk pada anak 

siswa di sekolah. Indikator kedelapan yaitu siswa dan guru melakukan kegiatan 

membuang sampah pada tempatnya karena kegiatan ini bertujuan untuk menjaga 

lingkungan selalu terjaga dari sampah dengan cara guru memberi contoh pada 

siswa membuang sampah selalu pada tempatnya, guru wajib menegur dan 

menasehati siswa yang membuang sampah sembarangan, guru mencatat siswa 

yang membuang sampah sembarangan di kartu pelanggaran, dan guru membuat 

tata tertib baru yang berisi mengenai pemberian denda terhadap siswa yang 

membuang sampah sembarangan (Proverawati, 2012). Perilaku anak usia sekolah  

dalam melakukan hidup sehat masih dalam kategori rendah. 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar), oleh karena itu perilaku itu terjadi melalui proses adanya 

stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka 

teori ini disebut teori S-O-R atau Stimulus-Organisme-Response. Perilaku 

manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta 

dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.Perilaku sehat dapat 

terbentuk karena berbagai pengaruh dan rangsangan yang berupa pengetahuan, 

sikap, pengalaman, keyakinan, sosial budaya, sarana fisik, pengaruh atau 

rangsangan yang bersifat internal (Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan menjadi 

salah satu indikator PHBS dimana Pengetahuan (knowledge) sendiri adalah hasil 

“tau” dari manusia, yang sekedar untuk menjawab pertanyaan “what”, misalnya 

apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu 

obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Faktor penunjang yang 

mempengaruhi pengetahuan seperti pendidikan dan umur. Umur yang terbilang 

kecil atau masih muda nbiasanya lebih lama untuk mengerti sesuatu yang 

didapatkan (Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan anak usia sekolah yang 

didapatkan dari hasil literature review ini masih dalam kategori cukup baik. 

Penelitian Koem (2015) yang meneliti tentang Hubungan Antara 

Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada 

Pelajar, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

pengetahuan siswa dan sikap siswa dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di sekolah. Tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap PHBS maka siswa 

akanlebih sering melakukan perilaku yang sehat karena mereka mengetahui 

dampak dari melakukan PHBS dan membuat lingkungan menjadi bersih dan 

sehat serta mampu terhindar dari penyakit. Upaya yang dilakukan agar siswa 

menjadi tahu adalah dengan cara membuat siswa memahami hal yang dapat 

menjadi masalah baginya dan orang-orang sekitarnya. Apabila siswa belum 

mengetahui dan menyadari sesuatu sebagai masalah, maka ia tidak akan bersedia 

menerima informasi apapun. Perubahan dari tahu ke mau harus dengan 

menyajikan dan menampilkan fakta-fakta tentang masalah tersebut (Pedoman 

Pembinaan PBHS Kemenkes RI, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian Lina 
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(2016) membahas tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, dimana hasil yang 

didapatkan dari penelitian tersebut bahwa pengetahuan terendah terdapat pada 

penggunaan jamban bersih dan sehat, dimana siswa bersikap tidak menerima 

untuk jajan sehat di kantin sekolah, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya 

pengetahuan anak usia sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Salah 

satu yang menjadi faktor rendahnya pengetahuan pada anak usia sekolah, salah 

satunya adalah kurangnya informasi atau penyuluhan yang didapat oleh anak 

tersebut,  karena mereka tidak mengetahui untuk apa dan apa manfaat melakukan 

PHBS.  

Permasalahan perilaku kesehatan pada anak usia sekolah dasar biasanya 

berkaitan dengan kebersihan yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit 

yang menyerang anak usia sekolah ternyata berkaitan dengan PHBS (Depkes, 

2010), hal ini didukung oleh penelitian Sumiran (2017) yang berjudul “Gambaran 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Siswa di Sekolah” didapatkan hasil 

pengetahuan PHBS dan sikap siswa dikategorikan sangat baik, sedangkan 

tindakan siswa dikategorikan baik. Pengetahuan siswa sangat baik ditunjang 

dengan adanya pendididkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam 

kurikulum mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

(Penjasorkes) dari kelas 1 sampai kelas 6.Sikap siswa dapat terbentuk karena 

adanya stimulus, didalam hal ini pengetahuan yang berperan sebagai 

stimulus.Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.Berbeda dengan tindakan 

siswa yang masih dalam kategori baik yang disebabkan karena sarana dan 

prasarana yang ada diruangan UKS ada yang rusak seperti alat timbangan berat 

badan dan pengukuran tinggi badan, hal ini yang menyebabkan siswa tidak dapat 

melakukan pengukuran setiap bulannya. 

Berdasarkan penelitian Chandra (2017) menyebutkan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat karena pengetahuan 

yang dimiliki seseorang bertujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk melakukan berbagai kemudahan bagi 

seseorang.Pengetahuan juga dapat diumpamakan sebagai suatu alat yang dapat 

dipakai seseorang dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sehari-hari. 

Mengajarkan anak usia sekolah mulai dari hal kecil seperti perilaku mencuci 

tangan 6 langkah, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban 

yang bersih dan sehat, mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin sekolah, 

olahraga yang teratur adalah beberapa cara dalam penerapan hidup bersih dan 

sehat di kehidupan sehari-hari.  

Meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat sangat 

penting, ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang perilaku 

hidup bersih dan sehat, kita mengetahui dampak dari melakukan perilaku hidup 

bersih dan sehat, secara langsung kita akan ingin melakukan perilaku hidup yang 

sehat. Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriwidodo & 

Santosa (2017) dari 82 siswa yang dijadikan sampel penelitian didapatkan 45 

siswa masih memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang rendah. Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

anak usia sekolah Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, faktor lain yang 
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dapat mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini adalah sikap dan peran 

guru. Sikap yang  tidak peduli dengan lingkungan sekitar dapat mengakibatkan 

siswa tidak mau melakukan perilaku hidup yang sehat.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pembahasan kelima artikel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan anak 

usia sekolah dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat sangat penting untuk anak usia sekolah karena dapat 

meningkatkan derajat kesehatan, menghindari dari serangan penyakit dan dapat 

menimbulkan kebiasaan hidup bersih mulai dari usia sekolah. Pengetahuan 

tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang rendah dapat mengakibatkan 

kurangnya kesadaran anak usia sekolah untuk melaksanakan pola hidup sehat. 

Meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah tentang Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat dapat ditunjang dengan penyuluhan, pelatihan dan menambahkan 

pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kurikulum pendidikan 

jasmani dan olahraga. Selain itu kebiasaan mengadopsi dari lingkungan sekitar 

juga dapat meningkatkan pengetahuan.Pengetahuan juga dapat menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari. Mengajarkan anak usia sekolah perilaku mencuci 

tangan 6 langkah, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban 

yang bersih dan sehat, mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin sekolah, 

olahraga yang teratur adalah beberapa cara dalam penerapan hidup bersih dan 

sehat di kehidupan sehari-hari. Meningkatkan pengetahuan tentang perilaku 

hidup bersih dan sehat sangat penting, ketika kita sudah memiliki pengetahuan 

yang tinggi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kita mengetahui dampak dari 

melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, secara langsung kita akan ingin 

melakukan perilaku hidup yang sehat 

 

 Saran 

Berdasarkan hasil review yang sudah dilakukan, saran bagi peneliti 

selanjutnya yaitu dapat menjadikan hasil literature review ini sebagai refrensi 

dalam penelitian dan dapat menambahkan faktor lain yang berhubungan dengan 

indikator lain seperti perilaku, orang tua, dan guru. Memberikan intervensi 

kepada anak usia sekolah seperti meningkatkan program UKS, melakukan kerja 

bakti seminggu sekali disekolah. Literature review ini juga dapat digunakan 

sebagai refrensi dalam pelayanan keperawatan khususnya untuk meningkatkan 

kebiasaan melaksanakan perilaku yang sehat. 
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