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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai lembaga pendidikan pra sekolah, tugas 

utamanya adalah mempersiapkan peserta didik dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan intelektual agar dapat melakukan 

adaptasi dengan lingkungan sekitar. Hakikat pembelajaran pendidikan anak usia 

dini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan, bermain dan 

peserta didik yang aktif dalam belajar. Pembelajaran pendidikan anak usia dini  

juga senantiasa memperhatikan kesehatan peserta didik  serta lingkungannya yang 

bersih karena peserta didik yang sehat akan dapat memperlancar proses kegiatan 

belajar mengajar. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

pada Pasal 79 tentang kesehatan, ditegaskan bahwa “Kesehatan Sekolah“ 

diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam 

lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas (Tabi’in, 2020) 

Peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia harus dilakukan dari 

sejak dini secara sistematis dan berkesinambungan.Tumbuh berkembangnya anak 

usia dini yang optimal tergantung tiga pilar pelayanan, yaitu asupan gizi, layanan 

kesehatan dan stimulasi psikososial yang dilaksanakan secara terpadu dan baik 

oleh pemerintah maupun komponen masyarakat yang mendukungnya. Layanan 

kesehatan  sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di 

sekolah, sehingga orang tua, pengasuh dan pendidik harus bekerja sama untuk 
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memberikan lingkungan dan stimulasi berupa pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat yang konsisten dan berkesinambungan kepada anak usia dini 

(Novitasari, 2018). 

Anak adalah individu yang utuh. Oleh karena itu, harus terpenuhi semua 

kebutuhan oleh anak agar tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Anak usia 

dini mempunyai karakteristik cara belajar  dimana menambah kemampuan 

memori pada anak sehingga dalam  memperkenalkan perilaku hidup bersih dan 

sehat dari sejak dini akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan berlanjut 

pada kehidupan selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

nantinya pada anak dengan membiasakan anak untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat sesuai dengan ketentuan yang ada (Mohi, 2021). Mengigat pada masa anak-

anak rentan dengan masalah kesehatan dan penyebab munculnya berbagai 

penyakit yang sering menyerang anak usia dini berkaitan dengan kurangnya 

pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat maka dari itu harus menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik termaksud kebiasaan perilaku hidup bersih dan 

sehat (Yana, 2019). 

Perilaku hidup bersih dan sehat dapat mengajarkan kepada anak cara-cara 

untuk menjaga perilaku bersih dan sehat dan membiasakan diri sehingga sangat 

penting dalam sebuah kehidupan anak usia dini  untuk menjaga perilaku hidup 

bersih dan sehat tentunya dengan melakukan pengajaran yang bisa mereka pahami 

dan diingat oleh anak dengan mudah dan mengingat hal tersebut dengan baik 

kepada anak (Mohi, 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Ika Safitri & Harun (2021) 

menyatakan bahwa membiasakan pola  hidp sehat dan bersih  ketika pandemic 
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covid-19 seperti saat ini memang sangat  penting karena merupakan waktu yang 

tepat  untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan kemudian makanan sehat 

juga sangat penting pula  untuk menjaga sistem kekebalan tubuh  dalam kondisi 

prima. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Nurmahmudah (2018) menerangkan 

bahwa perilaku hidup bersih dan sehat  pada usia dini sangat baik untuk mendidik 

dan menanamkan kesadaran akan pentingnya kebersihan sebagai upaya menjaga 

kesehatan diri dan lingkungan. Dilihat dari kedua penelitan yang dilakukan diatas 

maka perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat atau lokasi penelitian berbeda 

karena berdasarkan obervasi awal bahwa penelitian ini belum  pernah  dilakukan 

di PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton 

Utara. Tentunya alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Paud Mina-Minanga 

karena permasalahan lebih menonjol di PAUD Mina-Minanga tersebut sehingga  

penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan  untuk menerapkan 

pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. 

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi penting bagi kehidupan seseorang 

terutama dalam kehidupan  seorang anak. Oleh karena itu, baik guru maupun 

orang tua perlu menerapkan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dari sejak 

dini. Terutama guru harus mempunyai kepekaan  terhadap proses perkembangan 

dan pertumbuhan oleh anak dan menjadi fasilator bagi perekembangannya 

sehingga guru tidak hanya memfokuskan pada 6 aspek perkembangan saja akan 

tetapi perilaku hidup bersih dan sehat juga harus dioptimalkan agar tumbuh 

kembang anak berjalan secara maksimal. Namun, tidak hanya guru saja orang tua 

juga mempunyai peran yang sama agar memperhatikan polah hidup bersih dan 

sehat  anaknya. 
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Zaman yang serba modern seperti sekarang ini, segala sesuatu diciptkan 

secara instan misalnya, makanan yang dikonsumsi oleh anak. Zaman sekarang 

sudah banyak jenis makanan baik makanan siap saji maupun makanan jajan yang 

dijual baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Dalam hal 

ini, sebagai pendidik harus memperhatikan makanan yang dikonsusmsi oleh anak 

didiknya dan orang tua  yang sibuk bekerja atau tidak mau ribet maka mereka 

memberikan makanan yang instan kepada anak. Hal tersebut membuat anak akan 

terbiasa mengosumsi makanan yang tidak sehat. Anak juga harus diajarkan untuk 

menjaga kebersihan lingkungannya seperti membuang sampah pada tempatnya. 

Pada fakta-fakta yang kita ketahui bahwasannya masih banyak orang yang kurang 

kesadrannya  dalam membuang sampah pada tempatnya apa lagi di negara kita 

yaitu Indonesia. Bukan hanya itu, mencuci tangan dan  menjaga kebersihan diri 

juga sangat penting untuk di terapkan kepada anak usia dini. 

Perilaku hidup bersih dan sehat  yang dikembangkan dari sejak dini sangat 

bermanfaat dimana anak akan memiliki  pola perilaku hidup bersih dan sehat di 

kemudian hari. Selain itu,  anak usia dini yang memiliki pola hidup sehat, maka 

mereka akan terbebas dari serangan berbagai macam penyakit yang sering terjadi 

pada anak usia dini seperti, batuk/pilek, flek atau TBC, diare, campak, demam, 

infeksi telinga, dan penyakit kulit sehingga dalam kondisi bersih dan sehat 

berbagai kemampuan yang dimiliki anak usia dini akan tergali dan dapat 

dikembangkan  dengan baik dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal 

(Novitasari, 2018). 

Mengigat perilaku hidup bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan perkembangan anak, maka penting untuk menyikapi bersama-
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sama baik orang tua maupun guru agar menerapkan pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan  beberapa program pembiasaan perilaku hidup bersih dan 

sehat sehingga anak akan memiliki kebiasan-kebiasaan yang positif hingga 

berlangsung ke kehidupan selanjutnya.  

Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat akan terlaksana dengan baik 

apabila guru dan orang tua melakukan upaya yang dapat menujang pembiasaan 

tersebut. Bukan hanya itu, guru dan orang tua harus mempunyai kerja sama satu 

sama lain, begitupun dari pihak sekolah harus ada kerja sama dengan pihak 

puskesmas atau dinas kesehatan dalam program perilaku hidup bersih dan sehat. 

Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD  Mina-Minanga di 

Desa Linsowu yaitu bahwasannya penerapannya  belum  secara meksimal dimana 

kurangnya kesadaran peserta didik dalam kebersihan lingkungannya seperti anak-

anak harus diarahkan atau dibimbing untuk membuang sampah pada tempatnya, 

kemudian anak-anak tidak meletakan sepatu pada tempatnya, kurangnya 

pembiasaan mengosumsi makanan sehat jadi anak-anak di PAUD Mina-Minanga 

cenderung mengosumsi makanan ringan bahkan anak-anak membawa uang jajan 

untuk membeli jajanan di sekolah, kurang kesadaran dalam kebersihan diri seperti 

kukunya masih panjang dan kotor. Bukan hanya itu, anak-anak sering mengalami 

sakit seperti demam, bantuk, flu dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya pemahaman guru di PAUD Mina-Minanga di Desa 

Linsowu tentang perilaku hidup bersih dan sehat sangat kurang begitupun juga 

dengan orang tua dilihat dari ketidaknya adanya kerja sama antara pihak sekolah 

dengan  orang tua anak. Kebijkan yang ada tidak memiliki  pengaruh besar 

terhadap pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat karena guru hanya iya-
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iyakan saja apa yang dilakukan oleh anak misalnya anak terlanjur membeli 

jajanan yang tidak sehat di warung.  

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti judul 

penelitian mengenai “Pembiasaan  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di PAUD 

Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”. 

1.2 Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang  diatas maka permasalahan  penelitian ini 

dibatasi hanya meliputi pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD 

Mina-Minanga sehingga penelitian ini akan berfokus pada 1) pembiasaan 

membuang sampah pada tempatnya 2) mengonsumsi makanan sehat 3) mencuci 

tangan pakai sabun dengan air mengalir  

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di 

PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten 

Buton Utara 

2. Kurangnya pemahaman guru tentang perilaku hidup bersih dan sehat di 

PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten 

Buton Utara 

3. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan perilaku hidup bersih 

dan sehat di PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu 

Kabupaten Buton Utara 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah 

maka dalam penelitian ini dibatasi 1) Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Mina-

Minanga 2) Penelitian ini dilakukan pada siswa di PAUD  Mina-Minanga yang 

berjumlah 12 anak 3) Obyek dari penelitian pembiasaan perilaku hidup bersih dan 

sehat adalah kepala sekolah, guru dan orang tua siswa di PAUD  Mina-Minanga. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana program perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD  Mina-

Minanga di Desa Linsowu Kecematan Kulisusu Kabupaten Buton Utara  

2. Bagaimana pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-

Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara 

3. Apa faktor penghambat  dalam menerapkan pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat di PAUD Mina-Minangadi Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu 

Kabupaten Buton Utara. 

4.  Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat di PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan 

Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 
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1.6  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.6.1 Tujuan  

1. Untuk mengetahui program perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD 

Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecematan Kulisusu Kabupaten Buton 

Utara 

2. Untuk mengetahui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD 

Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton 

Utara 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat  dalam menerapkan pembiasaan 

perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-Minanga di Desa 

Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD  Mina-Minanga di 

Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 

1.6.2 Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

pengetahuan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi para pembaca khusunya 

untuk memperluas pengetahuan peneliti  terutama pada perilaku hidup bersih 

dan sehat pada anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, memperluas wawasan bahwa sangat penting dalam  

pembiasaan hidup bersih dan sehat dari sejak dini. 
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b. Bagi sekolah, bisa berguna untuk meningkatkan penerapan hidup 

bersih dan sehat bagi anak usia dini. 

c. Bagai peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya  yang relevan sehingga dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat 

pada anak usia dini. 

1.7 Definisi Operasional 

1.7.1 Pembiasaan merupakan kegiatan  yang dilakukan secara teratur  dan 

berkesinambungan  untuk melatih anak  agar memiliki kebiasan-kebiasaan  

tertentu. Pembiasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembiasaan yang dicontohkan oleh guru dan orang tua  terhadap anak baik 

di sekolah maupun dirumah dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat yang diberikan  dengan beberapa indikator pembiasaan yaitu secara 

rutin, spontan dan keteladanan. 

1.7.2 Perilaku Hidup Hidup Bersih dan Sehat adalah perilaku kesehatan yang 

dilakukan atas kesadaran seseorang sehingga dapat menangani dirinya 

sendiri dalam hal kesehatan serta dapat berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan kesehatan baik bagi individu atau pada orang lain. Perilaku hidup 

bersih dan sehat terdiri dari beberapa indikator yaitu membuang sampah 

pada tempatnya, mengosumsi jajanan sehat di sekolah, mencuci tangan 

pakai sabun dengan air mengalir, pengunaan jamban yang bersih dan 

sehat, olahraga yang teratur dan terstruktur, memberantas jentik nyamuk 

dan penimbangan berat badan dan tinggi badan. 
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1.7.3 PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu merupakan lembaga pendidikan 

yang melaksanakan pembelajaran pada anak usia dini 4-5 tahun  yang 

berjumlah 12 anak. Pada usia ini perkembangan sosial anak diperoleh dari 

proses kematangan melalui kesempatan belajar dari respon terhadap 

tingkah laku. Sebagimana dalam teori behavioristik sangat menekankan 

pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar atau adanya 

perubahan tingkah laku. Respons atau perilaku tertentu  menggunakan 

metode pelatihan atau pembiasaan semata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


