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Abstract 

Based on the study of Basic Human Services (BHS) in Indonesia in 2010 showed that 

handwashing with soap in Indonesia is very low (14%). On the other side of the city of 

Malang as education, tourism, and industrial (Tri Bina Cita Malang) has great potential 

for movement of washing hands with soap either through formal education (especially 

primary school) and informal education (family). This study aimed to analyze the 

typology of movement of handwashing with soap in Malang. The research approach used 

in this study is a qualitative research with descriptive qualitative research design. The 

informants are several Principal and Student KB, TK, and SD / MI in the city of Malang. 

Data collection methods used were in-depth interviews and open questionnaire. Analysis 

of the data used in this study is a qualitative analysis by means of content analysis 

(content analysis) by using the Interactive Model of Miles and Huberman. Based on the 

results of research are: 1) Typology movement of washing hands with soap in the 

category of alternative movement are in KB Laskar Bintang, TK Al Istiqomah, TK 

Dharmawanita Tegalgondo, and TK Dharmawanita Landungsari, 2) Typology movement 

of washing hands with soap in the category movement reformative contained in MI 

Mambaul Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN Dinoyo 4, SDN Tlogomas 1 and SDN Landungsari 

1, 3) factors that affect the movement of washing hands with soap is: 1) the availability of 

facilities / hand washing facilities in front of each classrooms, 2) the limited budget funds 

in development programs and health behavior, 3) lack of knowledge and education about 

health behavior, and 4) factors external to the school as a trader. 

Keywords: typology, hand washing, soap 

 

 

Abstrak 

Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 2010 

menunjukkan bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan sabun di Indonesia sangat rendah 

(14%). Di sisi lain Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan industri (Tri 

Bina Cita Kota Malang) memiliki potensi besar untuk melakukan gerakan mencuci 

tangan dengan sabun baik melalui pendidikan formal (terutama Sek lah Dasar) dan 

pendidikan informal (keluarga). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi 

gerakan mencuci tangan  dengan sabun di Kota Malang. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

deskriptif kualitatif.  Informan penelitian adalah beberapa Kepala Sekolah dan Siswa KB, 

TK, dan SD/MI di lingkungan Kota Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah  wawancara mendalam dan angket terbuka. Analisis data yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara analisis isi (content analysis) dengan 

menggunakan Interactive Model dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian 



dapat disimpulkan: 1) Tipologi gerakan mencuci tangan dengan sabun yang masuk 

kategori gerakan alternatif terdapat di  KB Laskar Bintang, TK Al Istiqomah, TK 

Dharmawanita Tegalgondo, dan TK Dharmawanita Landungsari, 2) Tipologi gerakan 

mencuci tangan dengan sabun yang masuk kategori gerakan reformatif terdapat di  MI 

Mambaul Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN Dinoyo 4, SDN Tlogomas 1 dan SDN Landungsari 

1, 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi  gerakan mencuci tangan  dengan sabun adalah: 

1) ketersediaan fasilitas/tempat cuci tangan di depan masing-masing ruang kelas, 2) 

terbatasnya anggaran dana dalam pembinaan program PHBS, 3) kurangnya pengetahuan 

dan penyuluhan tentang PHBS, dan 4) faktor dari luar sekolah seperti pedagang. 

Kata Kunci:  tipologi, mencuci tangan, sabun 

PENDAHULUAN 

Hasil studi Indonesia Sanitation Sector 

Development Program (ISSDP) tahun 

2010, menunjukkan 47% masyarakat 

masih berperilaku buang air besar ke 

sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat 

terbuka. Berdasarkan studi Basic Human 

Services (BHS) di Indonesia tahun 2010, 

perilaku masyarakat dalam mencuci 

tangan adalah: 1) setelah buang air besar 

12%, 2) setelah membersihkan tinja bayi 

dan balita 9%, 3) sebelum makan 14%, 4) 

sebelum memberi makan bayi 7%, dan 5) 

sebelum menyiapkan makanan 6 %. 

Sementara studi BHS lainnya terhadap 

perilaku pengelolaan air minum rumah 

tangga menunjukan 99,20% merebus air 

untuk mendapatkan air minum, tetapi 

47,50 % dari air tersebut masih 

mengandung Eschericia coli. Rendahnya 

perilaku sanitasi ini berdampak kepada 

pengelolaan sanitasi makanan (Kemenkes 

Ri, 2011). 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka penelitian ini dirancang untuk 

menjawab masalah (fokus) penelitian  

bagaimanakah tipologi gerakan mencuci 

tangan  dengan sabun dalam upaya 

mencegah penyakit infeksi di Kota 

Malang? Subfokus (masalah) penelitian 

yang akan dijawab dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah 

tipologi gerakan mencuci tangan  dengan 

sabun dalam upaya mencegah penyakit 

infeksi di Kota Malang? dan 2) Faktor-

faktor apakah yang mempengaruhi 

gerakan mencuci tangan  dengan sabun 

dalam upaya mencegah penyakit infeksi di 

Kota Malang?  

 

Metode Penelitan 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian deskriptif kualitatiif.  Informan 

penelitian adalah Informan penelitian 

adalah Kepala Sekolah dan Siswa Taman 

Bermain Laskar Bintang, TK-KB Siti 

Hajar, TK Al-Istiqomah, TK 

Dharmawanita Tegalgondo, TK 

Dharmawanita Landungsari, MI Mambaul 

Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN Dinoyo 4, 

SDN Tlogomas 1, SDN Landungsari 1  

Kota Malang.. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. 

Jumlah subyek penelitian  dianggap cukup 

apabila informasi telah jenuh (variasi 

informasi sudah tidak mencolok).  Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  

wawancara mendalam dan angket terbuka. 

Wawancara mendalam (Indepth Interview) 

dilakukan kepada Kepala Sekolah 

sedangkan angket terbuka diberikan 

kepada Siswa TK/SD/MI. Analisis data 

yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dengan cara 

analisis isi (content analysis) dengan 

menggunakan Interactive Model dari 

Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 

1994).  Metode uji keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi: 1) keteralihan 

(transferabiliy), 2) kriteria keberbantungan 

(dependability), dan  3) kepastian 

(Confirmability). 



Hasil dan Pembahasan 

A. Tipologi Gerakan Mencuci Tangan  

dengan Sabun dalam Upaya 

Mencegah Penyakit Infeksi 

Berdasarkan hasil wawancara pada 

10 sekolah di Kota Malang tentang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, kami 

dapat menyimpulkan bahwa PHBS di 

lingkungan  sekolah di Kota Malang 

sebagian besar sudah berjalan sesuai 

dengan indikator PHBS. Fasilitas 

penunjang program PHBS sudah tersedia 

seperti kantin sehat, dan  UKS namun 

terdapat beberapa sekolah yang fasilitas 

penunjannya masih  terbatas, hal ini 

dikarenakan kurangnya dana dan SDM  di  

sekolah tersebut. Kebersihan  dan  

kesehatan merupakan program prioritas 

yang dijalankan oleh sekolah  dalam 

rangka menunjang  proses  belajar 

mengajar. 

Berdasarkan hasil survey pada 10 

sekolah di Kota Malang yaitu Taman 

Bermain Laskar Bintang, TK-KB Siti 

Hajar, TK Al-Istiqomah, TK 

Dharmawanita Tegalgondo, TK 

Dharmawanita Landungsari, MI Mambaul 

Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN Dinoyo 4, 

SDN Tlogomas 1 dan SDN Landungsari 1. 

Terdapat beberapa temuan setelah 

melakuan wawancara dan Observasi yaitu 

pada beberapa sekolah merupakan sekolah 

dengan tipologi gerakan mencuci tangan 

dengan sabun yang masuk kategori 

gerakan alternatif misalnya Taman 

Bermain Laskar Bintang, TK Al 

Istiqomah, TK Dharmawanita Tegalgondo, 

TK Dharmawanita Landungsari. Sekolah 

tersebut dikatakan sebagai Gerakan 

Alternatif karena sekolah tersebut belum 

konsisten terhadap peraturan yang dibuat 

mengenai kesehatan dan kebersihan 

sekolah, serta dalam pelaksanaan atau 

implementasi PHBS di lingkungan sekolah 

belum berjalan dengan maksimal. Hal ini 

dapat dikarenakan karena sangat 

terbatasnya fasilitas penunjang PHBS pada 

beberapa sekolah tersebut. 

Sedangkan pada MI Mambaul 

Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN Dinoyo 4, 

SDN Tlogomas 1 dan SDN Landungsari 1 

dapat dikategorikan sebagai sekolah 

tipologi gerakan mencuci tangan dengan 

sabun yang masuk kategori gerakan 

reformatif, hal ini dikarenakan pada 

sekolah-sekolah tersebut memiliki tata 

tertib atau peraturan yang dijalankan oleh 

semua komponen sekolah. Selain memiliki 

tata tertib, sekolah tersebut juga 

menerapkan semua hal-hal yang berkaitan 

tentang PHBS dengan baik dan ditunjang 

pula dengan fasilitas-fasilitas pendukung 

PHBS. Pelaksanaan PHBS pada sekolah 

yang termasuk Pada gerakan reforormatif 

juga dipantau dan diawasi oleh Kepala 

Sekolah serta Dinas Pendidikan Kota 

Malang. 

Di sisi juga ditemukan fenomena 

sebagian besar (70%) warga sekolah selalu 

mencuci tangan sebelum makan, sesudah 

buang air besar/sesudah buang air kecil, 

sesudah beraktivitas, dan atau setiap kali 

tangan kotor dengan memakai sabun dan 

air bersih yang mengalir. Air bersih yang 

mengalir akan membuang kuman-kuman 

yang ada pada tangan yang kotor, 

sedangkan sabun selain membersihkan 

kotoran juga dapat membunuh kuman 

yang ada di tangan. Diharapkan tangan 

menjadi bersih dan bebas dari kuman serta 

dapat mencegah terjadinya penularan 

penyakit seperti: diare, disentri, kolera, 

tipus, kecacingan, penyakit kulit, infeksi 

saluran pernapasan akut (ISPA), dan flu 

burung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Aktivitas Mencuci Tangan 

Siswa Siswi di SDN 01 Dinoyo Malang 



Menurut Bapak Teguh. W selaku 

kepala sekolah SDN 04 Dinoyo, “faktor 

yang meningkatkan resiko terjadinya diare 

adalah lingkungan, makanan yang tidak 

hygienis, air yang tidak bersih, kebiasaan 

mencuci tangan dengan sabun, dan tidak 

membuang sampah pada tempatnya”. 

Diare dapat menyebar salah satunya 

melalui praktik-praktik yang tidak 

hygienis misalnya menyiapkan makanan 

dengan tangan yang belum dicuci, setelah 

buang air  besar atau membersihkan tinja 

seseorang anak serta membiarkan 

seseorang anak bermain di daerah dimana 

ada tinja yang terkontaminasi bakteri 

bakteri penyebab diare (Depkes, 2008). 

Personal hygiene dan sanitasi lingkungan 

sekolah yang baik bisa terwujud apabila 

didukung oleh perilaku murid sekolah 

yang baik atau perilaku yang mendukung 

terhadap program-program pembangunan 

kesehatan termasuk program  

pemberantasan dan program 

penanggulangan penyakit diare (Sanusi, 

2011).  

Menurut Soemirat (2004) banyak 

faktor yang menyebabkan diare pada anak, 

yaitu: 

1. Keracunan Makanan 

Keracunan makanan dapat menjadi 

penyebab diare. Daging mentah, buah-

buahan dan sayuran yang tidak dicuci 

mungkin menjadi biang keladi diare. 

2. Bakteri 

Diare adalah penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri. Beberapa bakteri yang 

menyebabkan diare diantaranya adalah 

Shigella, Eschericia coli, Salmonella, 

atau Campylobacter jejuni, serta bakteri 

penyebab iritasi usus seperti 

Staphylococcus aureus. 

3. Parasit 

Parasit juga menyebabkan diare. Parasit 

penyebab diare yang paling paling 

umum adalah Giardia lamblia, 

Cryptosporidium, dan Entamoeba 

hisolytica. 

Menurut Ibu Wiwik selaku kepala 

sekolah TK-KB Siti Hajar, “penyakit  

yang sering diderita oleh murid-murid 

pada umumnya adalah penyakit diare, hal 

tersebut dikarenakan karena masih banyak 

pedagang makanan di luar sekolah yang 

umumnya tidak menyehatkan dan tidak 

terjamin kebersihannya, termasuk tidak 

menyediakan air bersih untuk mencuci 

tangan”. Diare tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah faktor 

lingkungan, gizi, kependudukan, serta 

pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan 

perilaku masyarakat yang secara langsung 

atau tidak langsung memperngaruhi 

penyakit diare. Berdasarkan pada 

penelitian yang berhubungan dengan 

kejadian diare adalah: 1) faktor lingkungan 

yang terdiri dari jenis sumber air, kualitas 

air, mikrobiologi air, jenis jamban 

keluarga, jarak jamban kurang dari 10 

meter, kepadatan hunian, 2) faktor 

perilaku higiene yang terdiri dari praktek 

cuci tangan dengan sabun sebelum makan, 

dan berak sembarang tempat, 3) faktor 

biologis, cara memasak/merebus air 

sebelum dihidangkan atau diminum, 4) 

faktor individu, tidak tahan terhadap jenis 

makanan tertentu, 5) faktor psikis, stress 

mental, panik, dan lain-lain (Soemirat, 

2004). 

Survei di Dinas Kesehatan di 

Indonesia, masyarakat yang berperilaku 

hidup sehat masih kurang dari 10 %. 

Kurangnya perilaku hidup sehat itu 

mengundang munculnya kebiasaan-

kebiasaan tidak sehat di masyarakat 

(Kusumawati dalam Irawati, 2011). Pada 

saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 

250.000 sekolah negeri, swasta maupun 

sekolah agama dari berbagai tingkatan, 

jumlah anak sekolah diperkirakan 

mencapai 30% dari total penduduk 

Indonesia atau sekitar 73 juta orang. 

Dengan jumlah ini, maka anak usia 

sekolah merupakan aset atau modal utama 

pembangunan di masa depan yang perlu 

dijaga, ditingkatkan dan dilindungi 



kesehatannya (Depkes RI, 2010). Data 

nasional menyebutkan 16% kejadian 

angka keracunan nasional terjadi di 

lingkungan sekolah, diare menempati 

urutan pertama dari angka kejadian infeksi 

saluran pencernaan pada tahun 2006"2010. 

Sedangkan 5.000 anak meninggal dunia 

setiap hari akibat serangan diare, 

prevalensi anemia 11,1 “ 50,9% di tiap 

sekolah (Republika dalam Hermawan, 

2013).  Perilaku kesehatan yang buruk 

pada anak dapat mendatangkan berbagai 

jenis penyakit. Data penyakit yang diderita 

oleh anak sekolah (SD) terkait prilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah 

penyakit kecacingan 40-60% (Depkes RI, 

2010), anemia anak sebesar 23,2%, karies 

dan periodental sebesar 74,4% (SKRT, 

2001). Data tersebut menunjukkan 

perlunya suatu dukungan yang kuat dari 

lingkungan dalam pembentukan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

kalangan anak sekolah (Suryana dalam 

Hermawan, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan 

pada Anak Sekolah Dasar pada Sekolah 

Dasar  Negeri Jatinangor menunjukkan 

bahwa analisa data diinterpretasikan 

kedalam bentuk persentase yaitu kedalam 

kategori hygiene dan tidak hygiene. Jika 

dinilai dari personal hygiene secara 

keseluruhan, sebanyak 3,2% responden 

termasuk kedalam kategori hygiene dan 

96,8% tidak hygiene. Sebanyak 48,4% 

responden memiliki rambut hygiene, 69% 

mata hygiene, 25% telinga hygiene, 11,1% 

mulut dan gigi hygiene, 31,7% kulit 

hygiene, dan 30,2% kuku tangan dan kaki 

hygiene. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa personal hygiene responden masih 

rendah. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Jatinangor yang berjumlah 126 

siswa. Hasil penelitian Personal Hygiene 

yang berkaitan dengan aspek kebersihan 

rambut, kebersihan mata, kebersihan 

telinga, kebersihan mulut dan gigi, 

kebersihan kulit, kebersihan kuku tangan 

dan kaki (Nurjannah, 2012). 

Dengan mencuci tangan dengan 

sabun maka kesehatan dapat terjaga. 

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat vital 

sekali bagi kehidupan manusia, disamping 

kebutuhan sandang, pangan dan papan, hal 

ini disebabkan karena kesehatan 

merupakan sarana dalam mencapai 

kehidupan yang bahagia. Kebutuhan hidup 

yang tersedia tidak akan berguna dan 

menjadi hambar apabila tidak diiringi 

dengan kesehatan badan. Bahkan Islam 

meenganjurkan kepada setiap muslim 

yang sakit untuk berobat kepada ahlinya 

dan perbuatan tersebut juga bernilai ibadah 

sebagaimana yang pernah disabdakan oleh 

Nabi SAW. "Berobatlah wahai hamba-

hamba Allah, karena sesungguhnya Allah 

tidaklah menurunkan suatu penyakit, 

kecuali telah diturunkan pula obatnya, 

selain penyakit yang satu, yaitu penyakit 

tua (pikun)." (HR.Ahmad, Ibnu Hibban 

dan Al-Hakim).  Didalam Agama Islam 

mengajarkan tentang prinsip-prinsip 

kesehatan, kebersihan dan kesucian lahir 

dan batin. Antara kesehatan jasmani dan 

dengan kesehatan rohani merupakan 

kesatuan sistem yang terpadu, sebab 

kesehatan jasmani dan rohani menjadi 

syarat bagi tercapainya suatu kehidupan 

yang mulia dan sejahtera di dunia dan 

kebahagiaan kelak di akhirat.  

Sebagaimana  sabda  Rasulullah SAW 

yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

Artinya: “Kebersihan adalah  “Kebersihan 

sebagian dari Iman”. 

 

 Kesehatan merupakan salah satu 

rahmat dan krunia Allah yang sangat besar 

yang diberikan kepada umat manusia, 

karena kesehatan adalah modal pertama 

dan utama dalam kehidupan dan 



kehidupan manusia. Tanpa kesehatan 

manusia tidak dapat melakukan kegiatan 

yang menjadi tugas serta kewajibannya 

yang menyangkut kepentingan diri sendiri, 

kelurga dan masyarakat mapun tugas dan  

kewajiban melaksanakan ibadah kepada 

Allah SWT. 

Selain merupakan rahmat dan 

karunia Allah SWT kesehatan merupakan 

amanah yang wajib kita syukuri dengan 

cara menjaga, memellihara, merawat dan 

harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

untuk hal-hal yang diridhoi Allah SWT. 

Mensyukuri nikmat kesehatan berarti 

menjadikan kesehatan sebagai modal 

utama manusia dalam melaksankan serta 

meningkatkan amal shaleh dan ketaatan 

kepada Allah SWT. Kesehatan merupakan 

kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, 

mendapat perhang besar dalam Islam. 

Islam mengnjukrkan untuk hidup serba 

sehat, didahului oleh perintah mewujudkan 

kesucian dan kebersihan. Oleh karena itu 

pembahasan dalam kitab Fiqih diawali 

pembahsan mengenai “thaharah” artinya 

“kebersihan”. Sebagaimana sabda 

HR.Tirmidzi yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya : “Diriwayatkan dari Sa’ad bin 

Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah 

SAW: Sesungguhnya Allah SWT itu suci 

yang menyukai hal-hal yang suci, Dia 

Maha Bersih yang menyukai kebersihan, 

Dia Mahamulia yang menyukai 

kemuliaan, Dia Maha Indah yang 

menyukai keindahan, karena itu 

bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. 

Tirmizi)”. 

 

 

B.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi  

Gerakan Mencuci Tangan  dengan 

Sabun dalam Upaya Mencegah 

Penyakit Infeksi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

gerakan mencuci tangan  dengan sabun 

dalam upaya mencegah penyakit infeksi 

adalah sebagai berikut. 

1. Ketersediaan fasilitas/tempat cuci 

tangan di depan masing-masing ruang 

kelas. 

2. Terbatasnya anggaran dana dalam 

pembinaan program PHBS 

3. Kurangnya pengetahuan dan 

penyuluhan tentang PHBS. 

4. Faktor dari luar sekolah seperti 

pedagang. 

Menurut Ibu Musliah selaku 

Kepala Sekolah SDN 01 Tlogomas, 

“adapun salah satu hal penunjang dalam 

pelaksanaan PHBS di tatanan sekolah 

termasuk gerakan mencuci ntangan 

dengan sabun yakni dengan adanya 

sosialisasi dan penyuluhan dari pihak 

sekolah maupun pihak luar sekolah”.  

Menurut Ibu Sulistyowati selaku 

kepala sekolah SDN 01 Landungsari 

“adapun hal-hal yang dapat menjadi 

kendala dalam penerapan dan pelaksanaan 

program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) termasuk gerakan mencuci tangan 

dengan sabun adalah:  

1. Kurangnya kesadaran anak dalam 

menjaga kebersihan dan kesehatan 

2. Kurangnya fasilitas yang tersedia di 

dalam sekolah 

3. Kurangnya pengetahuan dan 

penyuluhan tentang PHBS 

4. Terbatasnya anggaran dana dalam 

pembinaan program PHBS 

5. Faktor dari luar sekolah seperti 

pedagang, dan lain sebagainya.” 

Menurut Kushartanti (2012) Cuci 

Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah salah 

satu tindakan sanitasi dengan 

membersihkan tangan dan jari-jemari 

menggunakan air dan sabun untuk menjadi 

bersih. Mencuci tangan dengan sabun 



merupakan salah satu upaya pencegahan 

penyakit. Di Kabupaten Brebes baru 50% 

SD yang memiliki fasilitas cuci tangan, 

dan 10% sekolah yang sudah menyediakan 

fasilitas sabun untuk mencuci tangan. 

Perilaku CTPS anak sekolah dasar 

dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang 

baik, pemahaman yang baik tentang 

ketersediaan media pendidikan/informasi 

di sekolah, peran guru yang baik di 

sekolah, dan pemahaman yang baik 

tentang adanya peraturan sekolah. 

Menurut Notoatmodjo (2003) 

Perilaku kesehatan itu sendiri juga 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing 

factor) yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui pancaindra manusia, 

yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan seseorang dapat 

diperoleh melalui pendidikan, 

paparan media masa (akses 

informasi), ekonomi (pendapatan), 

hubungan social (lingkungan social 

budaya), pengalaman. Sebelum anak 

berperilaku mencuci tangan, anak 

harus tahu terlebih dahulu apa arti 

atau manfaat perilaku dan apa 

resikonya apabila tidak mencuci 

tangan dengan sabun bagi dirinya atau 

keluarganya. Melalui pendidikan 

kesehatan mencuci tangan anak 

mendapatkan pengetahuan pentingnya 

mencuci tangan sehingga diharapkan 

anak tahu, bisa menilai, bersikap yang 

didukung adanya fasilitas mencuci 

tangan sehingga tercipta perilaku 

mencuci tangan. 

b.  Sikap 

Sikap adalah penilaian (bisa berupa 

pendapat) seseorang terhadap 

stimulus dan objek (dalam hal ini 

adalah masalah kesehatan, termasuk 

penyakit). Setelah anak mengetahui 

bahaya tidak mencuci tangan (melalui 

pengalaman, pengaruh orang lain, 

media massa, lembaga pendidikan, 

emosi), proses selanjutnya akan 

menilai atau bersikap terhadap 

kegiatan mencuci tangan tersebut. 

c.  Kepercayaan 

Kepercayaan sering diperoleh dari 

guru, orang tua dan seseorang yang 

dituakan. Pendidikan kesehatan bisa 

melalui guru atau orang tua, missal 

selain mengajari cara mencuci tangan 

guru atau orang tua bisa membiasakan 

dirinya mencuci tangan sehingga anak 

bisa meniru kebiasaan yang dilakukan 

guru atau orang tuanya. Karena anak 

menganggap benar apa yang 

dilakukan guru atau orang tua dan 

orang yang di tuakannya. 

2.  Faktor-faktor pemungkin (enambling 

factor) 

Yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

ketersediaan sarana dan prasarana atau 

fasilitas kesehatan bagi masyarakat, 

misalnya: air bersih, tepat buang 

sampah, tempat buang tinja, 

ketersediaan makanan yang bergizi, dan 

sebagainya. Termasuk juga fasilitas 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas, 

rumah sakit, poliklinik, posyandu, 

polindes, pos obat desa, dokter atau 

bidan swasta dan sebagainya. Untuk 

mendukung perilaku hidup sehat. 

3. Faktor-faktor penguat (reinforcing 

faktor) 

Yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan, atau 

petugas yang lain, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. Maka promosi dan 

kesehatan yang paling tepat adalah 

bentuk pelatihan bagi tokoh 



masyarakat, tokoh agama dan petugas 

kesehatan, agar sikap dan perilaku 

petugas atau tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dapat menjadi teladan, 

contoh, atau acuan bagi masyarakat 

tentang hidup sehat (berperilaku hidup 

sehat).  

Sundari DWH, dkk,( 2012) Ada 

hubungan secara bersama-sama antara 

pemilik usaha/pengelola dan fasilitas cuci 

tangan dengan praktek cuci tangan di 

Pantai Kedonganan dengan determinasi 

sebesar 68,3%.  emilik usaha/pengelola 

merupakan variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan praktek cuci tangan 

di Pantai Kedonganan. Terdapat 15% 

tangan penjamah makanan mengandung 

bakteri Stapylococcus Sp. dan 25% tangan 

penjamah makanan mengandung bakteri 

Escherichia coli untuk itu Instansi 

Kesehatan perlu menyusun program 

penyuluhan dan pelatihan cuci tangan 

yang benar pada penjamah makanan serta 

melakukan upaya kerjasama dengan pihak 

swasta dalam penyediaan fasilitas cuci 

tangan. Penjamah makanan agar 

membiasakan diri untuk melakukan 

praktek cuci tangan dengan baik dan 

benar. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulan hal-hal sebagai berikut. 

1. Tipologi gerakan mencuci tangan 

dengan sabun yang masuk kategori 

gerakan alternatif terdapat di  Taman 

Bermain Laskar Bintang, TK Al 

Istiqomah, TK Dharmawanita 

Tegalgondo, TK Dharmawanita 

Landungsari.  Hal ini dikarenakan 

pada sekolah-sekolah tersebut belum 

konsisten terhadap peraturan yang 

dibuat mengenai kesehatan dan 

kebersihan sekolah, serta dalam 

pelaksanaan atau implementasi PHBS 

di lingkungan sekolah belum berjalan 

dengan maksimal. Hal ini dapat 

dikarenakan karena sangat terbatasnya 

fasilitas penunjang PHBS pada 

beberapa sekolah tersebut. 

2. Tipologi gerakan mencuci tangan 

dengan sabun yang masuk kategori 

gerakan reformatif terdapat di  MI 

Mambaul Ulum, SDN Dinoyo 1, SDN 

Dinoyo 4, SDN Tlogomas 1 dan SDN 

Landungsari 1 dapat dikategorikan 

sebagai sekolah tipologi gerakan 

mencuci tangan dengan sabun yang 

masuk kategori gerakan. Hal ini 

dikarenakan pada sekolah-sekolah 

tersebut memiliki tata tertib atau 

peraturan yang dijalankan oleh semua 

komponen sekolah. Selain memiliki 

tata tertib, sekolah tersebut juga 

menerapkan semua hal-hal yang 

berkaitan tentang PHBS dengan baik 

dan ditunjang pula dengan fasilitas-

fasilitas pendukung PHBS. 

Pelaksanaan PHBS pada sekolah yang 

termasuk Gerakan Reformatif juga 

dipantau dan diawasi oleh Kepala 

Sekolah serta Dinas Pendidikan Kota 

Malang. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi  

gerakan mencuci tangan  dengan sabun 

dalam upaya mencegah penyakit 

infeksi adalah: 1) ketersediaan 

fasilitas/tempat cuci tangan di depan 

masing-masing ruang kelas, 2) 

terbatasnya anggaran dana dalam 

pembinaan program PHBS, 3) 

kurangnya pengetahuan dan 

penyuluhan tentang PHBS, dan 4) 

faktor dari luar sekolah seperti 

pedagang. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Perlunya penyusunan kebijakan dan 

ketersediaan dana serta fasilitas di 

sekolah dengan tipologi alternatif 

dalam kerangkan mengembangkan 

gerakan mencuci tangan pakai sabun. 

2. Perlunya pendampingan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Malang dalam 

penyusunan kebijakan dan 
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ketersediaan dana serta fasilitas di 

sekolah dengan tipologi alternatif 

dalam kerangkan mengembangkan 

gerakan mencuci tangan pakai sabun. 
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