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HUBUNGAN   PELAKSANAAN   PROGRAM   USAHA  KESEHATAN 

SEKOLAH TERHADAP  KEBIASAAN  HIDUP BERSIH  DAN  SEHAT PADA 

MURID KELAS VI SD NEGERI NO 112321 KAMPUNG PAJAK KECAMATAN 

NA IX-X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

 

Suhardiono, M.Kes & Mestika Dewinilawati Dalimunte, S.Kep 

 

STIKes Binalita Sudama Medan 

 

ABSTRACT 

 

School Health Unit is a public health effort that is run in schools with students and their 

living environment as the main target. The UKS activities include the preventive, 

curative, promotive and rehabilitative. PHBS is an attempt to provide a learning 

experience or creating a condition for individuals, families, groups and communities, by 

providing information and education to improve the knowledge, attitudes and behavior, 

in order to implement ways of healthy living, in order to establish, maintain and 

improve health. 

The research objective was to determine the relationship of UKS program 

implementation towards a clean and healthy living habits for the students of fourth 

grade Elementary School No 112321 Kampung Pajak. The design study is the 

correlation, aims to identify the relationship of the program's implementation UKS 

clean and healthy living habits in Elementary School No 112321 Kampung Pajak. Total 

sample of 65 people with a total sampling method, the number of 39 item questionnaire 

with statistical data processing chi square test. 

The survey results revealed that respondents who have good UKS is as much as 52.3% 

and which has a good PHBS as much as 50.8% with a p value of 0.001 <0.05, it 

indicates that there is a relationship UKS Implementation and Clean Living Healthy 

Habits Disciples elementary School fourth grade elementary School No 112321 

Kampung Pajak District of NA IX - X North Labuhanbatu Regency. Suggested for 

educational institutions and health officials to pay more attention to the implementation 

of the UKS program and a clean and healthy living habits for elementary school 

students. 

 

Keywords: UKS Program, clean and healthy living habits  

 

ABSTRAK 

 

Usaha Kesehatan Sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di 

sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. 

Adapun kegiatan UKS meliputi upaya preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. 

PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu 

kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan memberikan 

informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, agar dapat 

menerapkan cara-cara hidup sehat, dalam rangka menjaga, memelihara dan 

meningkatkan kesehatan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pelaksanaan program UKS 

terhadap kebiasaan hidup bersih dan sehat terhadap murid kelas IV SD Negeri No 

112321 Kampung Pajak. Desain penelitian yang digunakan adalah Korelasi, bertujuan 
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untuk mengidentifikasi hubungan pelaksanaan Program UKS terhadap kebiasaan hidup 

bersih dan sehat di SD Negeri No 112321 Kampung Pajak. Jumlah sample sebanyak 65 

orang dengan metode total sampling, jumlah kuesioner 39 item dengan pengolahan data 

uji statistic chi square. 

Hasil penelitian diketahui bahwa responden yang memiliki UKS baik adalah sebanyak 

52,3% dan yang memiliki PHBS yang baik sebanyak 50,8% dengan  p value sebesar 

0,001 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa ada Hubungan Pelaksanaan UKS dan 

Kebiasaan Hidup Bersih Sehat Murid SD kelas IV SD Negeri No 112321 Kampung 

Pajak Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Disarankan bagi institusi 

pendidikan dan petugas kesehatan agar lebih memperhatikan pelaksanaan program UKS 

dan kebiasaan hidup bersih dan sehat bagi murid SD. 

 

Kata Kunci : Program UKS, kebiasaan hidup bersih dan sehat 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Effendi (2015) mengemukakan tentang 

Usaha Kesehatan Sekolah dimana UKS 

sangat perlu dilakukan mengingat anak 

usia sekolah merupakan kelompok 

umur yang rawan terhadap masalah 

kesehatan , usia sekolah sangat peka 

untuk menanamkan pengertian dan 

kebiasaan hidup sehat, keadaan 

kesehatan anak sekolah akan sangat 

berhubungan terhadap prestasi belajar 

yang dicapai, pendidikan kesehatan 

melalui anak–anak sekolah sangat 

efektif untuk merubah perilaku dan 

kebiasaan sehat umumnya. 

Pelayanan Kesehatan di sekolah 

ditekankan pada upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang 

dilakukan secara terpadu terhadap 

peserta didik dan komunitas sekolah 

pada umumnya dibawah kordinasi guru 

Pembina UKS dengan bimbingan dan 

pengawasan puskesmas, yang bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan 

peserta didik dan komunitas sekolah 

secara optimal (Dinas Komunikasi, 

2016). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 

Sekolah adalah sekumpulan perilaku 

yang dipraktikkan oleh peserta didik, 

guru dan masyarakat lingkungan 

sekolah atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran, sehingga secara 

mandiri mampu mencegah penyakit, 

meningkatkan kesehatannya, serta 

berperan aktif dalam mewujudkan 

lingkungan sehat. Ada beberapa 

indikator yang dipakai sebagai ukuran 

untuk menilai PHBS di sekolah yaitu: 

mencuci tangan dengan air yang 

mengalir dan menggunakan sabun 

,mengkonsumsi jajanan sehat di kantin 

sekolah,  menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat,  olahraga yang teratur 

dan terukur, memberantas jentik 

nyamuk, tidak merokok di sekolah, 

menimbang berat badan dan mengukur 

tinggi badan setiap 6 bulan dan 

membuang sampah pada tempatnya 

(Puskesmas, 2016) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian ini adalah 

bahwa peneliti ingin mengetahui 

“bagaimana hubungan pelaksanaan 

program UKS terhadap kebiasaan hidup 

bersih dan sehat pada murid kelas VI 

SD Negeri No 112321 Kampung Pajak 

Kecamatan NA IX –X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara” 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan 

pelaksanaan program UKS terhadap 

kebiasaan hidup bersih dan sehat di SD 

Negeri No 112321 Kampung Pajak 
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Kecamatan  NA IX –X Kabupaten  

Labuhanbatu Utara. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan 

program UKS di SD Negeri No 

112321 Kampung     Pajak 

Kecamatan NA IX –X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

2. Mengidentifikasi kebiasaan hidup 

bersih dan sehat di SD Negeri No 

112321 Kampung Pajak Kecamatan 

NA IX –X Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. 

3. Untuk mengetahui hubungan 

pelaksanaan program UKS terhadap 

kebiasaan hidup bersih dan sehat di 

SD Negeri No 112321 Kampung 

Pajak Kecamatan NA IX –X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1. Desain Penelitian 

 Jenis penelitian adalah Kuantitatif 

dengan rancangan Korelasi (Correlation 
Study), untuk mengetahui hubungan antara 

pelaksanaan program UKS dengan 

kebiasaan hidup bersih dan sehat pada 

Murid Kelas VI  SD Negeri No 112321 
Kampung Pajak Kecamatan NA IX – X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

2.2. Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah murid kelas VISD Negeri No 

112321 Kampung Pajak Kecamatan NA 

IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara, 

dengan jumlah seluruh murid kelas VI 

sebanyak 65 orang.  

Penetapan jumlah sample pada 

penelitian ini berdasarkan (Arikounto, 

2006) dimana populasi yang kurang dari 

100 dapat diambil seluruhnya menjadi 

sample (total sampling). Berdasarkan 

hal tersebut jumlah sample yang 

digunakan berjumlah 65 orang bersedia 

menjadi responden 

 

 

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD 

Negeri No 112321 Kampung Pajak 

Kecamatan N IX – X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara . Adapun alasan 

pemilihan lokasi SD Negeri No 112321 

Kampung Pajak adalah  karena SD 

Negeri No 112321 Kampung Pajak 

telah menjalankan program UKS 

sebagai kegiatan ekstrakulikuler. 

Penelitian ini akan dilakukan pada 

Maret 2016. 

 

 

2.4. Metoda Pengumpulan Data 

2.4.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data 

akan dilakukan setelah peneliti 

mendapat surat izin pelaksanaan 

penelitian dari institusi pendidikan yaitu 

STIKES Binalita Sudama Medan dan 

mendapat izin dari kepala sekolah SD 

Negeri No 112321 Kampung Pajak 

Kecamatan NA IX – X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara, lalu peneliti 

melaksanakan pengumpulan data 

penelitian. Peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan anak murid di ruangan 

aula dengan dibantu petugas UKS dari 

puskesmas dan guru penanggung jawab 

program UKS sekolah, selanjutnya 

peneliti memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tujuan serta prosedur 

penelitian, maka peneliti bertanya 

apakah bersedia menjadi responden 

dalam penelitian ini. Setelah mendapat 

persetujuan, dilanjutkan dengan 

membagi lembar persetujuan untuk 

ditanda tangani. Kemudian peneliti 

membagi lembar kuesioner pelaksanaan 

UKS dan kebiasaan hidup bersih sehat 

murid kelas VI SD Negeri No 112321 

Kampung Pajak dan menjelaskan tata 

cara pengisian kuisioner yang terdiri 

dari tiga bagian dengan waktu pengisian 

selama 30 menit. Pada saat kuisioner 

diisi oleh responden, peneliti menunggu 

dan mendampingi responden sampai 

kuisioner selesai diisi kemudian peneliti 
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menginformasikan kepada responden 

bagi yang telah selesai menjawab boleh 

mengumpulkan terlebih dahulu sampai 

dengan batas waktu yang telah 

ditetatapkan. Setelah seluruh lembar 

kuisioner terkumpul peneliti memeriksa 

kembali apakah lembar kuisioner telah 

terisi semua jawaban selanjutnya 

peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada responden yang telah 

berpartisipasi dalam proses 

pengumpulan data kemudian 

mempersilahkan semua murid untuk 

kembali ke kelas masing-masing. 

 

2.4.2. Instrumen Penelitian 

 Kuesioner penelitian ini akan 

memakai kuesioner tertutup yang di 

adopsi dari Siti Masita (2009).  Untuk 

Kuesioner pelaksanaan UKS terdiri dari 

20 item dengan pilihan jawaban sering 

(SR), kadang - kadang (KK) dan  tidak 

pernah (TP). Jawaban  SR diberi nilai 3, 

jawaban KK diberi nilai 2 dan jawaban 

TP diberi nilai 1.  Dari penjumlahan 

nilai–nilai tersebut maka  kemungkinan 

skor tertinggi adalah  60 dan skor 

terrendah adalah 20. 

 Untuk kuesioner kebiasaan 

PHBS terdiri dari 19 item dengan 

pilihan jawaban sering (SR), kadang - 

kadang (KK) dan  tidak pernah (TP). 

Jawaban  SR diberi nilai 3, jawaban KK 

diberi nilai 2 dan jawaban TP diberi 

nilai 1. Dari penjumlahan nilai-nilai 

tersebut maka kemungkinan skor 

tertinggi adalah 57 dan skor terrendah  

skor 19. 

 Setelah nantinya di peroleh hasil 

nilai dari penelitian  maka jawaban–

jawaban tersebut akan dikategorikan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan UKS akan di 

kategorikan menjadi 2 kategori 

yaitu kategori  baik dengan 

rentang nilai 41–60 dan kategori 

kurang baik dengan rentang nilai 

20– 40. 

2. Kebiasaan PHBS akan 

dikategorikan menjadi 2 

kategori yaitu kategori baik 

dengan rentang nilai 39–57 dan 

kategori kurang baik dengan 

rentang nilai 19 –38. 

 

2.5.Pertimbangan etik 

Penelitian ini akan dilakukan 

setelah peneliti mendapat persetujuan 

dari STIKES Binalita Sudama Medan 

serta Kepala Sekolah SD Negeri No 

112321 Kampung Pajak, selanjutnya 

setelah mendapat izin, peneliti 

menanyakan kesediaan responden untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini 

dengan menandatangani lembar 

persetujuan (informed consent), 

kesediaan menjadi responden adalah 

sukarela sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku tanpa adanya tekanan baik 

secara fisik maupun psikologis serta 

dapat mengundurkan diri setiap waktu. 

Selanjutnya peneliti membuat jadwal 

untuk melakukan pengambilan data 

langsung dari sampel serta 

menyerahkan langsung lembar 

persetujuan kepada responden, dimana 

peneliti akan menjaga kerahasiaan 

dengan tidak mencantumkan nama 

responden dan hanya diberi kode pada 

masing-masing lembar kuisioner 

sehingga kerahasian informasi yang 

diberikan responden di jamin oleh 

peneliti. 

 

2.6. Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif. 

Langkah yang diambil setelah data 

dikumpulkan diolah dan ditabulasi 

dengan menggunakan sistem 

komputerisasi seperti yang dicantumkan 

oleh Danim (1997) yaitu :  

a. Editting atau mengedit data, untuk 

mengevaluasi kelengkapan, 

konsistensi, dan kesesuaian antara 

kriteria data yang diperlukan untuk 

menjawab tujuan penelitian. 
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b. Coding atau mengkode data. Untuk 

setiap jawaban tidak pernah diberi 

kode 1 (satu), kadang-kadang 2 

(dua), sering 3 (tiga).  

c. Entri  atau memasukkan data yang 

telah di peroleh. 

b. d.Tabulating atau mentabulasikan 

jawaban responden menurut criteria 

dan selanjutnya data akan dianalisa 

berdasarkan analisa univariat dan 

bivariat. 

 

2.6.1. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan 

untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian (Notoatmodjo, 

2007).  Data yang telah diperoleh 

disajikan dalam bentuk table distribusi 

frekwensi meliputi data demografi, 

pelaksanaan program UKS dan PHBS. 

 

2.6.2. Analisa Bivariat. 

Untuk menganalisa hubungan 

antara kedua variable penelitian 

menggunakan uji statistic Chi-square 

dengan derajat kepercayaan 95 %.  

Maka jika nilai (p value)  < 0,05 artinya 

ada hubungan antara pelaksanaan UKS 

dengan kebiasaan PHBS dan jika nilai 

(p value) > 0,05 maka artinya tidak ada 

hubungan antara pelaksanaan UKS 

dengan kebiasaan PHBS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian  

 SD Negeri No 112321 Kampung 

Pajak terletak di Kecamatan NA IX – X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdiri 

pada tahun 1959, sebelah Timur 

bangunan sekolah berbatasan dengan 

jalan raya, dan sebelah Barat, Utara 

serta Selatan berbatasan dengan rumah-

rumah penduduk. Terdapat 10 ruangan 

belajar untuk siswa, mulai dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6, ada 1 ruang 

kantor guru, 1 ruang UKS, 1 ruang 

perpustakaan dan 4  kamar mandi. 

 Sekolah ini memiliki 1 Kepala 

Sekolah, 11 Guru Kelas, 2 Guru 

Agama, 2 Guru Olahraga, 8 Guru 

Komite dan 1 Satpam. Adapun jumlah 

siswa Sekolah Dasar ini adalah 

sebanyak 348 orang dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 172 orang dan 

jumlah siswa perempuan sebanyak 176 

orang. 

 SD Negeri No 112321 Kampung 

Pajak juga memiliki tanaman apotek 

hidup/ toga yang di lestarikan sejak 

sekolah berdiri, memiliki tempat 

pengolahan sampah organic dan 

anorganik, serta sekolah juga memiliki 

green garden, halaman sekolah penuh 

dengan tanaman-tanaman yang 

berwarna hijau. 

 Sekolah pernah mendapat 

penghargaan Adi Wiyata, memiliki 38 

orang dokter kecil, dan saat ini SD 

Negeri No 112321 Kampung Pajak 

dikepalai oleh Bapak Kirmanta, SPd. 
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3.1.2. Karakteristik Responden 

 Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran pada masing-masing 

variabel, kemudian didistribusikan dalam tabel frekuensi dan persentase. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Murid SD Negeri No 

112321 Kampung Pajak Kecamatan NA IX – X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara (n = 65) 

No Variabel   Frekwensi    % 

1 Umur        

11 tahun        15     23,0 

12 tahun        43     66,2 

13 tahun          7     10,8 

 

2    Jenis Kelamin 

 Laki-Laki        30     46,1 

 Perempuan        35     53,9 

 

3  Agama 

 Islam        65     100,0 

 Kristen         0           0 

 

4 Suku 

 Batak        45     69,2 

 Jawa        15     23,0 

 Minang        4       6,3 

 Melayu        1        1,5 

 Total       65               100 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mayoritas responden berumur 12 tahun yaitu 43 

responden (66,2%), murid perempuan sebanyak 35 responden (53,9%), terdapat suku 

batak sebanyak 45 responden (69,2%) dengan mayoritas responden (100%) beragama 

Islam. 
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3.1.3. Program Usaha Kesehatan 

Sekolah 

 Hasil penelitian tentang Usaha 

Kesehatan Sekolah pada Murid Kelas 

IV SD Negeri 112321 Kampung Pajak 

Kecamatan NA IX-X Kabupaten 

Labuhanbatu Utara diketahui mayoritas 

responden  

 

memiliki UKS baik yaitu sebanyak 34 

responden (52,3%), dan minoritas 

memiliki UKS kurang baik yaitu 

sebanyak 31 responden (47,7%). 

 

3.1.4. Kebiasaan Hidup Bersih dan 

Sehat 

  

 

Hasil penelitian tentang kebiasaan 

hidup bersih dan sehat pada Murid 

Kelas IV SD Negeri No 112321 

Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara 

diketahui bahwa kebiasaan hidup bersih 

dan sehat murid SD mayoritas baik 

yaitu sebanyak 33 responden (50,8%) 

dan minoritas Kurang baik yaitu 

sebanyak 32 responden (49,2%). 

 

3.1.5. Hubungan Pelaksanaan UKS 

dan Kebiasan Hidup Bersih 

Sehat Murid SD 

 Hubungan Pelaksanaan UKS 

dan Kebiasan Hidup Bersih Sehat 

Murid SD Negeri No 112321 Kampung 

Pajak Kecamatan NA IX – X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara  dapat 

diketahui bahwa dari 34 responden yang 

memiliki UKS yang baik sebagian besar 

kebiasaan hidup bersih dan sehatnya 

baik yaitu sebanyak 24 responden 

(70,6%) dan yang memiliki kebiasaan 

hidup bersih dan sehatnya tidak baik 

sebanyak 10 responden (29,4%), 

sedangkan untuk UKS yang kurang baik 

sebanyak 31 responden sebagian besar 

memiliki kebiasaan hidup bersih dan 

sehat yang kurang baik yaitu sebanyak 

22 responden (71,0%) dan kebiasaan 

hidup bersih dan sehat yang baik 

sebanyak 9 responden (29,0%). 

 Dari hasil uji statistic dengan 

menggunakan chi square, didapatkan 

nilai X2 hitung sebesar 11.204 > 3,841, 

atau p – value sebesar 0,001 < 0,05, hal 

ini menunjukkan bahwa ada Hubungan 

Pelaksanaan UKS dan Kebiasan Hidup 

Bersih Sehat Murid SD Negeri No 

112321 Kampung Pajak Kecamatan NA 

IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

  

3.2. Pembahasan 

3.2.1. Program Usaha Kesehatan 

Sekolah 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa UKS sebagian 

besar kategori baik yaitu sebanyak 34 

orang (52,3%), kategori kurang baik 

sebanyak 31 orang (47,7%). 

 Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Dimas (2015), 

berdasarkan penelitian tentang tingkat 

keterlaksanaan UKS di sekolah Dasar 

Negeri se-kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2014 – 2015, 

diperoleh sebanyak 8 SD Negeri di 

Kecamatan Kokap termasuk dalam 

kategori baik dalam pelaksanaan 

program UKS, dengan persentase 26%. 

Hasil ini diartikan karena terlaksananya 

program UKS di sekolah. 

 Keberadaan usaha sekolah 

(UKS) merupakan program pemerintah 

yang wajib ada dan dilaksanakan di 

sekolah dalam pelayanandan pendidikan 

kesehatan atau kebiasaan hidup sehat di 

sekolah dan diterapkan di lingkungan 

sekitar, keterlaksanaan UKS secara 

maksimal dapat membantu atau 

berperan penting dalam pelayanan dan 

pendidikan kesehatan sekolah, 

diharapkan adanya sarana dan prasarana 

yang lengkap serta penanganan dalam 

UKS sesuai dengan semestinya 

membantu anak dalam membentuk 

kebiasaan hidup sehat baik untuk 

dirinya sendiri dan untuk lingkungan 

sekitar (Widaninggar, 2004).  
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 Menerapkan dan meningkatkan 

program-program UKS di sekolah ini 

pada dasarnya akan menjadi lebih 

mudah, karena mendapat dukungan dari 

seluruh guru, Kepala Sekolah dan orang 

tua serta para murid yang mayoritas 

Islam yang memiliki pedoman bahwa 

bersih itu sebagian daripada iman. 

 

3.2.2. Kebiasaan Hidup Bersih dan 

Sehat 

 Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahawa kebiasaan hidup 

bersih dan sehat sebagian besar kategori 

baik yaitu sebanyak 33 orang (50,8%) 

dan kategori kurang baik sebanyak 32 

orang (49,2%). 

 Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Wowor (2013) sikap 

responden tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat menunjukkan 123 responden 

(82%) memiliki PHBS yang kurang 

baik. 

 Haryadi (2007) menjelaskan 

bahwa perilaku hidup bersih dan sehat 

adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktekkan atas dasar kesadaran 

sebagai hasil pembelajaran, 

pembelajaran yang dilakukan bertujuan 

untuk menjadikan seseorang mampu 

menolong diri sendiri di bidang 

kesehatan, selain itu bertujuan untuk 

mendorong seseorang untuk lebih 

berperan aktif dalam mewujudkan 

kesehatan dalam rangka mewujudkan 

lingkungan hidup yang sehat, salah satu 

lingkungan yang menjadi sasaran dalam 

pengembangan system kesehatan adalah 

lingkungan sekolah. 

 

3.2.3.Hubungan Pelaksanaan UKS 

dan Kebiasaan Hidup Bersih Sehat 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada Hubungan 

Pelaksanaan UKS terhadap Kebiasaan 

Hidup Bersih Sehat Murid SD Negeri 

No 112321 Kampung Pajak Kecamatan 

NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu 

Utara, nilai X2 hitung sebesar 11.204 > 

3,841, atau p – value sebesar 0,001 < 

0,05, dari 34 responden yang memiliki 

UKS yang baik sebagian besar 

kebiasaan hidup bersih dan sehatnya 

baik yaitu sebanyak 24 responden 

(70,6%) dan yang memiliki kebiasaan 

hidup bersih dan sehatnya tidak baik 

sebanyak 10 responden (29,4%), 

sedangkan untuk UKS yang kurang baik 

sebanyak 31 responden sebagian besar 

memiliki kebiasaan hidup bersih dan 

sehat yang kurang baik yaitu sebanyak 

22 responden (71,0%) dan kebiasaan 

hidup bersih dan sehat yang baik 

sebanyak 9 responden (29,0%). 

 Melalui program UKS ini 

diharapkan terbentuk pola pikir yang 

terbiasa dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat, dengan selalu memperhatikan 

kebersihan lingkungan sekolah, 

kebersihan pribadi, melalui 

penghijauan, dan memanfaatkan 

fasilitas yang ada, keberhasilan program 

UKS sangat penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar dan 

kesehatan peserta didik pada umumnya, 

usaha kesehatan sekolah merupakan 

upaya untuk mendorong generasi muda 

untuk bebas dari penyakit, 

mengembangkan karakter bangsa yang 

positif, dan sifat kepemimpinan yang 

kuat (Bahar, 2011). 

 Hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan kegiatan PHBS yang 

dilakukan di SD Negeri No 112321 

Kampung Pajak  dalam kegiatan 

program UKS yang telah dilaksanakan 

dengan baik,  yang ditunjukkan melalui   

gambaran perilaku  siswa  dalam 

pelaksanaan PHBS yang dilakukan 

meliputi kegiatan mencuci tangan  

sesudah makan, mandi minimal 2 kali  

sehari, menggosok gigi minimal 2 kali  

sehari, mencuci tangan dengan sabun 

setelah buang air besar, kegiatan 

memotong kuku, mencuci rambut 

minimal 2 kali, membuang sampah 

pada tempat yang disediakan. Hal  ini 

menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan 
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kegiatan yang dilakukan siswa 

umumnya terlaksana. Namun pada 

kenyataannya masih ada beberapa  

kegiatan perilaku siswa seperti  

memotong dan menjaga kebersihan 

kuku, dan kebiasaan membuang sampah 

pada tempatnya  kurang terlaksana,  hal 

ini bisa saja terjadi karena beberapa 

faktor  diantaranya pengetahuan, sikap, 

kepercayaan,  tradisi dari siswa itu 

sendiri (Purwanto, 1999). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan: 

1. UKS dalam kategori baik (52,3%) 

dan kategori kurang baik (47,7%). 

2. Perilaku hidup sehat dan bersih 

dalam kategori baik (50,8%) dan 

kategori kurang baik (49,2%). 

3. Hasil p value 0,001 < 0,05 

menunjukkan bahwa Ha diterima, 

artinya ada hubungan pelaksanaan 

program UKS terhadap kebiasaan 

hidup bersih dan sehat pada murid 

kelas IV SD Negeri No 112321 

Kampung Pajak Kecamatan NA IX-

X Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

4.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan 

penelitian, selanjutnya peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada SD Negeri 

No 112321 agar lebih 

memperhatikan kebiasaan hidup 

bersih dan sehat, juga ikut 

berperan aktif dalam 

pelaksanaan program UKS agar 

tercipta kebiasaan-kebiasaan 

hidup yang lebih bersih dan 

sehat. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi pelajaran dan 

pedoman bagi pemegang 

program UKS di Puskesmas 

untuk lebih memperhatikan 

murid-murid khususnya murid 

SD kelas 6, lebih 

memperhatikan pelaksanaan 

programUKS dan juga 

kebiasaan hidup bersih dan 

sehat, sehingga tercapai 

kesehatan yang optimal bagi 

murid-murid yang ada. 

3. Disarankan untuk peneliti 

selanjutnya untuk melengkapi 

kekurangan-kekurangan yang 

ada pada penelitian ini, sehingga 

tercapai penelitian yang 

sempurna. 
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.PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan hasil-

hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, 

dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS Word) 

dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new roman ukuran 

12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi 

hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa 

persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, 

latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan 

no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam 

satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri 

dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. 
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Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika 

ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 

tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang 

digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 

10 pustaka. 
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