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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembiasaan Pada Anak 

2.1.1 Definisi Pembiasaan Pada Anak 

Secara etimologi, pembiasaan berasal dari kata “biasa” yang mendapatkan 

imbuhan “pe” dan akhiran “an”. Biasa merupakan hal yang lazim atau umum. 

Pembiasaan merupakan serangkaian proses pendidikan yang berlangsung dengan 

cara membiasakan anak didik untuk bersikap, berbicara, berfikir dan melakukan 

aktifitas yang telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan yang baik (Syah, 2018). 

 Pembiasaan menujukkan arti sebuah proses sesuatu/seseorang menjadi 

terbiasa sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembiasaan merupakan  suatu cara  

atau serangkain perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga akan  

menjadi suatu kebiasaan  untuk bersikap, berperilaku dan berfikir dengan benar 

yang sulit untuk kita tinggalkan (Wiranata, 2020). Dalam teori behaviorisme 

merupakan sala satu teori yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang teori 

ini bisa diterapkan dalam pembelajaran yang membutuhkan pratek, pembiasaan 

dan pengulangan (Arofa, 2019). 

Pembiasaan dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting terutama 

bagi anak-anak usia dini. Anak-anak belum menyadari apa yang disebut baik dan 

tidak baik, yang kemudian ingatan anak-anak belum kuat, perhatian mereka 

mudah berahli kepada hal-hal yang terbaru dan disukainya dengan kondisi seperti 

ini maka mereka perlu  dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan 

dan pola pikir (Ihsani, 2018). Kebiasaan terbentuk karena sesuatu yang 

dibiasakan, sehingga kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan atau 
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keterampilan secara terus-menerus, secara konsisten untuk waktu yang lama 

sehingga perbuatan dan keterampilan itu benar-benar bisa diketahui dan akhirnya 

menjadi suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan (Maulidya, 2015). 

 Anak yang sudah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat 

melaksanakannya dengan mudah dan senang (Marwiyati, 2020). Pembiasaan 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara tertur dan berkesinambungan untuk 

melatih anak agar memiliki kebiasa-kebiasaan tertentu, yang umumnya 

berhubungan dengan pengembangan  kepribadian anak seperti emosi, disiplin, 

budi pekerti, kemandirian, penyesuaian, hidup bermasyarakat dan lain sebagainya 

(Zetira dan Kamtini, 2019). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembiasaan adalah suatu perilaku yang terus berulang-ulang dilakukan secara 

teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak sehingga dengan dilakukannya 

terus menerus maka akan timbul kebiasaan pada diri si anak yang nantinya akan 

melekat pada dirinya yang sulit untuk ditinggalkan. 

Suatu pembiasaan itu benar-benar terlaksana dengan baik pada anak, peran 

orang tua lah yang akan menjadi contoh dan teladan bagi anak di rumah. Anak 

sering disebut dengan peniru oleh karenanya kita sebagai orang dewasa harus 

manjadi panutan untuk anak-anak, sama halanya ketika di sekolah maka gurulah 

yang akan menjadi suri teladan bagi anak-anak maka dari itu harus menanamkan  

pembiasan pada anak. 

Pembiasaan sendiri tidak dapat terlepas dari dua aspek yang saling 

bertentangan yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dalam metode 

pembiasaan adalah disiplinnya menggunakan waktu,  melaksanakan kebiasaan-
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kebiasaan itu tidak lagi memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaanya dan 

pembentukan kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang rumit menjadi mudah. 

Sedangkan kekurangnya yaitu pembiasaan memberikan kebosanan pada anak 

karena dilaksanakan secara terus-menerus atau berulang-ulang dan pembiasaan 

dapat menghambat bakat dan inisiatif pada anak karena mereka lebih terbiasa 

dengan pembiasaan yang biasa dilakukan. Dengan demikian diharapkan 

pembiasaan ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam lingkungan sekolah 

maupun di rumah (Ihsani  dkk, 2018). 

2.1.2 Indikator Pembiasaan Pada Anak 

Menurut Mulyasa (2014) bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan peserta didik 

dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut : a) Kegiatan rutin yaitu 

kegiatan yang dilakukan secara terjadwal seperti upacara bendera, senam, 

memelihara kebersihan diri sendiri, dan lingkungan dan kegiatan lainnya b) 

Kegiatan yang dilakukan secara spontan yakni pembiasaan yang dilakukan tidak 

terjadwal dalam kejadian khusus, misalnya pembentukan perilaku membuang 

sampah pada tempatnya,  melakukan antri c) Kegiatan dengan keteladanan yaitu 

pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa 

yang baik dan santun, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain. Menurut 

Amin  menyebutkan indikator pembiasaan (Ihsani dkk, 2018) adalah sebagai 

berikut :  

a. Rutin, tujuannya untuk membiasakan  anak melakukan sesuatu dengan baik 

b. Spontan, tujuannya untuk memberikan pendidikan secara spontan, terutama 

dalam membiasakan bersikap sopan santun dan terpuji 

c. Keteladanan, bertujuan untuk memberi contoh kepada anak 
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2.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia Dini 

2.2.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan serangkain tindakan yang  nampak  dilakukan oleh 

seseorang  dalam interaksi terhadap orang lain dan lingkungan disekitarnya. 

Perilaku adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu  atau seseorang baik yang 

dapat diamati atau dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam suatu 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang menujukkan adanya tingkat kematangan 

emosi, moral, agama, sosial dan kemandirian (Astuti, 2016). 

Perilaku manusia hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia 

itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luat antara lain berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, mengkonsumsi, membaca, menulis 

dan sebagainya. Gree  mengatakan guru mempunyai peran terhadap perilaku anak 

dalam memelihara kesehatannya. Guru dapat berperan sebagai konselor, pemberi 

instruksi, motivator dan model dalam menujukkan sesuatu yang baik misalnya 

dalam perilaku hidup bersih dan sehat (Endarti, 2019). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

adalah  perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang atau individu yang dimana 

perbuatan tersebut dilakukan secara nyata untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya  maupun orang lain. 

 Anak usia dini merupakan masa dalam pembentukan kepribadian. 

Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh genetik dan juga lingkungan yang 

sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Anak usia dini bersifat 

imitif atau peniru jadi apa yang ia lihat, rasakan dan lihat dari lingkungannya akan 

diikutinya karena ia belum mengetahui  batasan benar dan salah, baik dan buruk 
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serta pantas dan tidak pantas. Perilaku anak terbentuk dari kebiasan sehari-hari 

secara non formal. Artinya, suatu  perbuatan yang dilakukan  oleh orang dewasa  

yang ada disekitar anak yang dimana bila sengaja menujukkan kepada anak untuk 

diikuti maka apa yang  perlihatan oleh orang dewasa  maka anak akan meniru apa 

yang telah dilakukan oleh orang desawa tersebut (Sari dan Mulyadi, 2021). 

 Lawerence Green mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku terdiri dari tiga faktor yaitu sala satunya adalah faktor pemungkin. Faktor 

pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi 

perilaku atau tindakan. Faktor ini mencangkup ketersediaan sarana dan prasarana 

atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. maka faktor ini juga di sebut sebagai 

faktor pendukung. Misalnya puskemas, posyandu, rumah sakit, tempat 

pembuangan air, tempat pembuagan sampah dan sebagainya (Situmeang, 2020) 

Ada beberap faktor yang mempengaruhi perilaku  anak usia dini yaitu 

sebagai berikut :    

a. Faktor hereditas 

Faktor hereditas merupakan faktor bawaan atau fakotr gen yang 

diturunkan oleh orang tua anak. Faktor hereditas merupakan salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam sudut pandang hereditas bahwa 

karakteristik seseorang itu dipengaruhi oleh gen sehingga pembawaan yang 

terdapat pada anak telah ditentukan dari sejak ia lahir dan itulah yang akan 

menetukan perilakunya kelak.  Dalam ajaran agama islam sangat memperhatikan 

faktor hereditas (al-warisah) dalam pembetukan kepribadian seseorang dan 

mengarahkan ke hal yang lebih baik (Amini dan Naimah, 2020). 
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b. Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat dimana individu itu tinggal memiliki andil 

yang relative signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku individu. 

Adapun yang termaksud faktor lingkungan adalah sebagai berikut : 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan yang 

utama oleh anak. Keluarga adalah tempat anak untuk menimbah ilmu pertama 

kali. Lingkungan keluarga anak akan belajar terutama tentang akhlak dan 

etika sehingga lingkungan keluarga terutama orang tua harus bisa 

memberikan pola asuh yang baik. Dalam hal ini, sikap, perilaku serta kondisi 

yang sedang melingkupi orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak.  

2) Sekolah  

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah 

keluarga, tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik 

dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung 

jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa 

yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan 

masyarakat yang luas. Pendidik merupakan orang tua kedua bagi  anak maka  

dari itu sebagai pendidik harus memberikan contoh perilaku yang baik 

terhadap peserta didiknya karena perilaku yang di tampilkan oleh pendidik 

dihadapan anak akan mempengaruhi perilakunya. Dalam lingkungan sekolah 

juga, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang bisa 

mempengaruhi perilaku  si anak. Jika seorang anak dan teman sebayanya 
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dapat berrmain sesuai dengan aturan maka itu dapat mengoptimalkan perilaku 

anak. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkunga masyarakat merupakan salah satu yang nampak memengaruhi 

pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu perilaku 

orang lain.  

2.2.2 Definisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara umum merupakan 

perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat pada pendidikan anak usia dini adalah sekumpulan perilaku yang 

dipratekkan oleh peserta didik dan guru dilingkungan sekolah atas dasar 

kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri dapat mencegah 

penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan 

lingkungan sehat (Hayati dan Fatmalia, 2022). 

Depkes Mengemukakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya 

memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan 

melakukan edukasi, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui 

pendekatan advokasi, bina suasana (Sosial Support) dan gerakan masyarakat 

(Empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat, dalam rangka 

menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Membiasakan 

pola hidup bersih dan sehat merupakan perwujudan proses pembelajaran yang 
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diberikan oleh guru dan orang tua yang dapat digunakan oleh anak untuk 

menolong diri sendiri (Nurhajati, 2015). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat agar mampu menolong dirinya 

sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan 

kesehatan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2269).  

 Menurut Sinta (2020) program PHBS merupakan sutau program 

kesehatan yang berupaya untuk memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi perorangan, kelompok dan masyarakat dengan 

membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi. 

Pengembangan perilaku hidup sehat ini utamanya ditunjukkan kepada 

membiasakan hidup sehat bagi anak-anak. Perilaku ini, seyogyanya dimulai sedini 

mungkin karena kebiasaan perawatan terhadap anak termaksud kesehatan yang 

diberikan oleh orang terdekat. Program PHBS memberikan berbagai dampak 

positif bagi anak usia dini. Penerapan program yang dilakukan dengan matang dan 

di rencanakan dengan baik akan membuat program PHBS berjalan dengan 

optimal. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

hidup bersih dan sehat merupakan suatu 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. 
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 Kemdiknas (2010) ada beberap manfaat dari pola hidup bersih dan sehat 

yaitu sebagai berikut : 

a. Setiap individu maupun rumah tangga meningkat kesehatannya serta tidak 

mudah sakit. 

b. Anak tumbuh sehat dan cerdas. 

c. Produktivitas kerja anggota keluarga meningkat karena biaya yang terjadi 

dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk kepentingan yang lain 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hidup Bersih dan Sehat 

a. Faktor kebersihan lingkungan 

1) Membuang sampah pada tempatnya 

2) Merapikan mainan setelah digunakan 

3) Membantu membersihkan piring setelah makan 

4) Membantu membersihkan lingkungan sekolah dan rumah 

5) Meletakkan sepatu pada tempatnya 

6) Buang air kecil atau besar di kamar mandi 

b. Faktor kebrsihan diri 

1) Mandi dua kali sehari 

2) Mandi menggunakan sabun 

3) Keramas dua kali sehari 

4) Menggunakan pasta gigi untuk menggosok gigi 

5) Sikat gigi dua kali sehari 

6) Membersihkan telinga 

7) Memotong kuku 

8) Mencuci tangan sebelum makan 
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9) Rutin mengganti baju setelah beraktivitas di luar  

Beberapa hal yang perlu diajarkan pada anak untuk mengembangkan 

perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan menjaga kebersihan diri 

maupun lingkungan. Kebersihan lingkungan contohnya seperti 

kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat bermain dan 

sarana umum. Kegiatan yang paling sederhana untuk anak-anak yaitu 

meletakkan alas kaki pada tempatnya, membuang sampah pada 

tempatnya, membersihkan mainan, buang air besar (BAB) dan buang air 

kecil (BAK) di kamar mandi (Anhusadar, islamiyah, 2021). 

c. Faktor makanan dan minuman bergizi 

1) Terbiasa sarapan pagi 

2) Minum susu setiap hari 

3) Makan tiga hari sekali 

4) Mengosumsi sayur dan buah 

5) Minum air yang cukup 

d. Faktor kesimbangan diri 

1) Olahraga minimal  seminggu sekali 

2) Melakukan aktifitas tidur  siang 

3) Tidur tidak lebih dari jam 9 

4) Bangun pagi 

Moerad (2019) perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya 

menciptakan kondisi baik untuk perorangan, keluarga, kelompok, 

masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan jembatan bagi 

semua orang agar terhindar dari sakit. Perilaku ini dilakukan karena 
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kesadaran pribadi sehingga keluarga seluruh anggotanya mampu 

menolong diri sendiri pada bidang kesehatan dan membatu 

menyeimbangkan diri. Dalam keseimbangan diri atau menjaga kesehatan 

perlu adanya kesadaran lebih untuk menjalani perilaku hidup bersih dan 

sehat seperti konsisten menjalani hidup bersih dan sehat dengan bangun 

pagi, sarapan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidak tercukupi dan 

melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan. 

2.2.4 Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah 

Ada beberapa manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  di sekolah adalah 

sebagai berikut : 

a. Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga anak sekolah dan guru 

dilindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. 

b. Semakin meningkatnya semangat proses belajar mengajar yang berdampak 

pada prestasi belajar anak sekolah. 

c. Citra sekolah sebagai sarana pendidikan semakin meningkat sehingga mampu 

menarik minat orang tua (masyarakat). 

d. Semakin meningkatnya citra pemerintah di bidang kesehatan. 

e. Dapat menjadi percontohan sekolah ber-PHBS bagi daerah lain. 

2.2.5 Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak 

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari sejak dini 

dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk memelihara kerbersihan. Dalam 

menerapkan kebiasaan-kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak sangat 

bermanfaat untuk tumbuh kembangnya yang selalu dilakukan agar kesehatan 

tubuh tetap terjaga karena pada masa anak usia dini dimana kondisi yang  sehat  
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baik lingkungan  maupun  individu  akan terwujud  apabila  ada  langkah-langkah  

yang kongkrit   untuk  mencapainya (Harianto, 2020). 

Penanaman perilaku hidup bersih dan sehat  melalui sekolah merupakan 

langkah yang sangat strategis. Hal ini, dikerenakan anak sekolah merupakan 

generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi 

kesehatannya. Selain itu, usia sekolah merupakan anak yamg masih berusia 

mudah yaitu usia yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan 

sehingga masih peka terhadap penanaman perilaku hidup bersih dan sehat melalui 

pendidikan (Harianto,2020). Oleh karena itu, sangat tepat untuk diterapkan 

perilaku hidup bersihdan sehat dari sejak dini sebab pada tahap  perkembangan 

otak pada anak usia dini menempati posisi yang paling pesat yakni mencapai 80% 

perkembangan otak (Mardhiati, 2019). 

a. Indikator PHBS untuk Anak Usia Dini 

Indikator merupakan alat untuk mengukur dan sebagai petunjuk. Indikator 

PHBS adalah variabel yang ditetapkan untuk mengukur suatu kondisi atau 

keadaan PHBS setiap tatanan  (Wulandry, 2014). Dalam  buku  saku  pelaksanaan 

PHBS Kemenkes Tahun 2008 indikator PHBS  Instusi  pendidikan/sekolah  yaitu  

meliputi : 

Tabel 2.1  Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

No Indikator Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat  

Keterangan 

1 
Mencuci tangan dengan air 

mengalir dan memakai 

sabun 

Dengan mencuci tangan memakai  sabun  

maka  kotoran  dapat  dibersihkan dan 

juga  sabun  bisa  membunuh kuman. 

Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan 

dengan memakai air bersih yang mengalir 
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dan memakai sabun. Mencuci tangan 

pakai sabun yang tepat mengurangi resik

o diare, flu burung, peneumonian dan 

penyakit lain. Dalam hal ini, mencuci 

tangan dengan sabun secara tepat harus 

dilakukan sebelum makan dan sesudah 

makan, setelah melakukan kegiatan, 

setelah selesai BAK dan BAB, setelah 

menyentuh binatang dan setelah  bermain 

2 
Mengosumsi jajanan sehat 

di kantin sekolah 

Jajanan yang tidak terjamin 

kebersihannya bisa saja sudah tercemar  

kuman sehingga menyebabakan penyakit  

diare, disentri atau terkontaminasi telur 

cacing. Jajanan sembarangan tidak aman 

karena tidak tahu apakah bahan tambahan 

makanan  yang digunakan seperti zat 

pewarna, pengawet, pemanis dan bumbu 

penyedap aman untuk kesehatan atau 

tidak 

3 
Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jamban adalah suatu ruangan yang 

mempunyai fasilitas pembuangan kotoran  

manusia yang terdiri  atas tempat jongkok 

atau tempat duduk dengan leher angsa 

atau tanpa leher angsa (cemplung) yang 

dilengkapi dengan unit penumpangan 

kotoran dan air untuk membersihkannya. 

Demikian halnya untuk  menjaga agar 

lingkungan selalu bersih, sehat dan tidak 

berbau serta tidak mencemari air 

dilingkungan sekitar,  siswa  diharuskan  

memakai  jamban bersih dan sehat di 

sekolah saat  BAK  dan  BAB. 
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4 
Olahraga yang teratur dan 

terstruktur 

Olahraga teratur yang bertujuan agar 

selalu bugar, lebih bersemangat  dalam 

belajar, memelihara  fisik dan  mental  

agar  tetap bugar dan tidak mudah sakit 

serta untuk pertumbuhan dan 

perkembangan fisik yang optimal. 

Latihan fisik atau olahraga dapat 

meningkatkan semua fungsi tubuh 

sehingga dapat membatu dalam 

mengontrol stres, mempertahankan 

kesejahteraan emosi, mengontrol berat 

badan, mempertahankan  sistem imun 

tubuh dan menangkal penyakit yang 

berat. 

5 
Memberantas jentik 

nyamuk 

Untuk  memutuskan  mata  rantai  siklus  

hidup  nyamuk,  sehingga  nyamuk  tidak 

berkembang  dilingkungan sekolah 

sangat perlu  dilakukan  pemberantasan  

jentik naymuk  yang  menyebabkan  

penyakit  DBD,  karena nyamuk  ini  

menggigit pada  siang  hari  dimana  

siswa  sedang  belajar 

6 
Menimbang berat badan 

dan mengukur tinggi badan 

Mengukur berat dan tinggi badan siswa 

itu perlu untuk mengetahui pertumbuhan 

dan perkembangan badan serta status gizi 

agar pertumbuhan anak dapat secara 

optimal 

7 
Membuang sampah pada 

tempatnya 

Seperti yang kita ketahui sampah 

merupakan sarang kuman dan bakteri 

panyakit. Membuang sampah pada 

tempatnya menghindarkan tubuh agar 

tidak tertular penyakit dan juga untuk 
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menjaga kebersihan lingkunagn sekolah. 

Sampah menjadi perkembangan kuman-

kuman penyakit yang dapat 

membahayakan kesehatan dan sampah 

juga bisa menimbulkan kecelakaan dan 

kebakaran. 

 

 

b. Indikator PHBS di Sekolah  

Indikator PHBS di sekolah adalah sekumpulan yang dipratekkan oleh 

peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran 

sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, 

meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan 

sehat. Ada beberapa indikator yang di pakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS 

di sekolah (Harianto, 2020) yaitu sebagai berikut : 

1) Lembaga pendidikan memiliki sarana mencuci tangan dan warga sekolah 

terbiasa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan 

sabun 

2) Lembaga pendidikan melakukan program gizi holistic dalam rangka 

pemenuhan gizi anak dan menghindari makanan yang tidak aman bagi 

anak. 

3) Lembaga pendidikan menyediakan jamban dan warga sekolah 

menggunakan jamban yang bersih dan sehat. 

4) Lembaga pendidikan memiliki program olahraga yang teratur dan terukur 

5) Lembaga pendidikan memberantas jentik nyamuk secara berkala 
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6) Lembaga pendidikan melaksanakan penimbangan tinggi badan minimal 1 

bulan sekali 

7) Lembaga pendidikan menyediakan tong sampah dan warga sekolah 

membuang sampah pada tempatnya 

c. Mencuci Tangan 

Cuci tangan adalah tindakan yang sering kita anggap sepele, namun 

merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga hygiene tangan maupun kulit 

serta salah satu upaya mencegah infeksi nosocomial. Mencuci tangan memakai 

sabun dapat mengurangi resiko diare diantara anak-anak usia lima tahun kebawah 

45 % dan mengurangi kejadian radang paru-paru hingga 50% (Kemenkes, 2008). 

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 

mencuci tangan benar adalah salah satu unsur  dari tiga pilar pembangunan 

Indonesia bidang kesehatan  yakni pola hidup sehat sedangkan pilar lain adalah 

pengkondisian lingkungan sehat serta penyediaan layanan kesehatan yang 

representative dan terjangkau semua kalangan. Manurut  Megawati d dkk (2018) 

mengatakan bahwa pada usia dini, anak-anak belum terbentuk system imun 

dengan baik sehingga mudah tertular penyakit. Menurut Widyastuti (2017) dan 

Firdaus & F (2018)  kebiasaan mencuci tangan sangat penting untuk di bangun 

dan ditanamkan dari sejak dini karena kebiasaan tersebut tidak terbentuk begitu 

saja. Perubahan perilaku  sehat seperti penerapan kebiasaan mencuci tangan 

dengan benar, anak-anak lebih efektif  dan berpotensi untuk memberi contoh 

kepada orang-orang yang usianya lebih tua. Kebersihan tangan kerap disangka 

sebagai keadaan yang kurang penting di masyarakat maupun anak-anak. Hal ini, 
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masih ditemukannya kebiasaan anak-anak yang mencuci tangannya hanya dengan 

air saja (Maryunani, 2019).  

Tangan bagian tubuh yang banyak bersentuhan dengan sumber-sumber 

kuman baik secara langsung maupun tidak langsung.Tangan yang bersentuhan 

langsung dengan kotoran manusia dan binatang seperti air seni (urin), ataupun 

cairan tubuh lain seperti ingus dan makanan/minuman yang terkontaminasi saat 

tidak cuci tangan dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus dan parasite 

pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan (Harianto, 

2020). 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2010) waktu untuk mencuci tangan 

adalah setiap kali tangan kita kotor (setelah memegang uang, binatang, berkebun 

dan lain-lain, setelah BAB (buang air besar), sebelum memegang makanan, 

setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari berpegian dan setelah 

bermain. Kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dilakukan 

40-60 detik. Beberapa manfaat cuci tangan pakai sabun yaitu membuat kuman 

penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera 

disentri, typus, kecacingan, penyakit kulit, ISPA, dan flu burung. 

Pendidik harus mengajarkan dan membangun kebiasaan mencuci tangan 

pada anak usia dini, sudah bisa didorong melakukan cuci tangan sediri yang 

kemudian fasilitas cuci tangan harus disediakan dilembaga PAUD serta 

kenyamananya. Asda dan Sekarwati (2020) yang mengatakan kegiatan cuci 

tangan penting dilakukan karena tangan adalah anggota tubuh yang paling sering 

berhubungan langsung dengan mulut sehingga harus senantiasa dijaga 

kebersihannya, khususnya di waktu-waktu penting, seperti sebelum dan setelah 



28 
 

berkativivtas, sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan kecil dan 

saat sebelum dan sesudah mengelolah makanan. Cara cuci tangn yang benar 

menurut kemenkes (2010) adalah sebagai berikut : 

1. Cuci tangan dengan air bersih yang  mengalir dengan menggunakan sabun 

2. Bersihkan telapak tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari dan punggung 

tangan 

3. Setelah itu keringkan dengan lap yang bersih 

d. Makanan dan Minuman yang Sehat 

Energi yang dibutuhkan menusia didapatkan diantaranya  dari makanan dan 

minuman. Makanan  sehat adalah makanan yang mengandung gizi simbang, kaya 

akan serat dan zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Dalam kehidupan 

sehari-hari, manusia membutuhkan asupan cairan dalam tubuhnya sekitar 4 liter 

atau 8 liter per hari untuk orang dewasa sedangkan anak usia 4-6 tahun yaitu  1,6 / 

hari atau sama dengan 2 liter (Harianto,2020). 

Makanan yang dikonsumsi oleh anak berperan besar terhadap kehidupan 

masa depannya. Kecukupan gizi yang masuk ke tubuh anak berpengaruh pada 

kesehatan kecerdasan anak. Pola makanan yang dikonsumsi oleh anak sejak dini 

akan mempengaruhi dan bahkan menjadi pola makanan yang dibawahnya sampai 

kelak sang anak dewasa (Inten dan Permatasari, 2019). Menu makanan anak usia 

dini haruslah makanan sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang 

megandung gizi seimbang (Rahayu & Munastiwi, 2018). 

Pada umumnya anak-anak lebih menyukai jajanan di warung maupun kantin 

sekolah dari pada makanan yang telah tersedia di rumah. Kebiasaan jajan bagi 

anak sekolah tersebut memiliki pengaruh positif agar anak tersebut  bisa mengenal 
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beragam makanan yang ada sehingga membantu seorang anak untuk membentuk 

selera makan yang beragam, dan saat dewasa dia dapat menikmati aneka ragam 

makanan (Departemen kesehatan RI, 2004). Kebiasaan mengosumsi makanan 

yang tidak sehat akan menimbulkan  gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini 

berupa gejala ringan seperti pusing dan mual atau yang serius seperti muntah-

muntah, keram, otot, diare, cacat dan samapai meninggal dunia (Departemen 

Kesehatan RI, 2011). 

Moehaji (1993) yang mengemukakan anak-anak usia sekolah sudah 

cenderung dapat memilih makanan yang disukainya dan mana yang tidak, anak 

mempunyai sifat yang berubah-rubah terhadap makanan dan seringkali anak 

memilih makanan yang salah terlebih lagi tidak dibimbing oleh orang tuanya 

(Iklima, 2017). Sala satau jenis makanan jajanan, beberapa snack ringan yang 

sering kali ditambahkan BTM (Bahan Tambahan Makanan) dengan tujuan untuk 

memperbaiki aroma, tekstur, rasa, penampakan, serta umur simpan makanan 

(Arya dan Ruslianti, 2013). Kebanyakan snack yang dikonsumsi mengandung 

garam dan kalori yang tinggi. Snack kurang baik bagi kesehatan karena tidak 

mengenyangkan dan tidak memberikan kecukupan zat gizi (Tim Penulis Poltekes 

Depkes Jakarta III, 2010). 

Perilaku terhadap makanan dan minuman yang bergizi meliputi beberapa 

hal yaitu sebagai berikut : 

1. Pemilihan jenis  dam kebersihan makanan dan minuman 

Secara umum, terdapat tiga manfaat makanan bgi tubuh manusia yang 

biasa di kenal dengan tri guna makanan. Manfaat atau kegunaan itu antara 

lain (Mubin dan Budiyanto, 2020). 
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a) Sumber tenaga 

Zat tenaga  termaksud karbohidrat, lemak dan protein yang dapatkan 

dari beras, jagung, gandum dan kentang. Makanan dengan kandungan zat 

tenaga sangat menujang dan memberikan tenaga guna melakukan kegiatan 

sehar-hari. 

b) Zat pembangunan 

Zat pembangun yaitu termaksud protein dan air. Zat pembangunan ini 

berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati yang terdiri dari kacang-

kacangan, tempe dan tahu yang kemudian yang berasal dari hewan ialah 

telur, ikan, ayam  dan susu. 

c) Zat pengatur 

Zat pengatur  adalah vitamin dan mineral. Zat pengatur yang di 

dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan ini mengandung 

berbagai vitamin dan 31 mineral yang berperan untuk melancarkan 

bekerjanya fungsi-fungsi organ tubuh. 

e. Membuang Sampah Pada Tempatnya 

Menurut Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah. Kementrian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sampah 

merupakan isu lingkungan global yang menjadi perhatian di negara berkembang. 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang yang 

berbentuk padat (Awopetu MS, Coker AO, Awopetu SO, Booth CA, Fullen MA, 

2013). Sampah menurut World Health Organization (WHO) adalah sesuatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang 
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berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Dasril dan 

Yuni, 2019). 

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak di gunakan lagi 

oleh manusia sehingga di buang (Elamin dkk, 2018). Sari (dalam 

Wirosetyaningsi, 2021) mengatakan bahwa  cinta lingkungan merupakan 

perwujudan dari perilaku peduli lingkungan seperti menjaga kebersihan 

lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan serta merawat dan 

melestarikan lingkungan. 

Amri dan Widyantoro (2017) yang mengatakan bahwa pengelolaan sampah 

lebih membutuhkan perubahan dan pembentukan perilaku invidu, bukan hanya 

teknologi yang canggih. Pembentukan perilaku individu dalam mengelolah 

sampah yang benar perlu ditanamkan sejak usia dini. Pembentukan perilaku 

mengelolah sampah sejak usia  dini dapat di mulai dari pembentukan kebiasaan 

memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya. Kebiasaan memilah sampah 

dan menempatkan sampah pada tempatnya yang sudah tertanam sejak usia dini  

diharapkan akan terus terbawa hingga dewasa, sehingga akan mampu 

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih.   

Perilaku peduli pada sampah erat hubungannya dengan perkembangan 

moral  seseorang. Seseorang  yang moralnya berkembang dengan optimal , maka  

akan sangat peduli pada sampahnya. Berkenaan dengan perkembangan moral ini, 

seorang tokoh Pisikologi yaitu Lawwrence Kohlberg (1927-1987) mengemukakan 

tentang perkembangan moral seseorang mulai dari masa kanak-kanak sampai  

dengan dewasa (Kis-Gephart, Harrison dan Trevin, 2010). Teori Kholberg ini 

biasa disebut teori CMD (Cognitive Moral Development). Jadi teori ini, bukan 
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menekankan pada keputusan seseorang untuk memilih suatu perilaku, namun 

lebih kepada proses pembuatan alasan pada individu untuk berperilaku tertentu 

(Rohyati dkk, 2019).  

Secara garis besar ada tiga pengelompokkan sampah berdasarkan jenis 

(Kuarnati  dkk, 2019) yaitu : 1) Sampah organic, yaitu sampah yang berasal dari 

mahkluk hidup. Contohnya sampah dapur, sisa makanan di rumah makan, daun, 

ranting, tinja manusia, tinja hewan, sisa sayuran dapur, sisa buah dan lain-lain. 

Jenis sampah ini mudah terurai di alam 2) Sampah anorganik, yaitu jenis sampah 

hasil pabrikan dan tidak mudah terurai di alam, di butuhkan waktu tahunan hingga 

ratusan tahu agar sampah ini dapat terurai. Contohnya palstik, kaleng, besi, karet, 

botol, logam, kertas, karton dan lain-lain. 3) Sampah berbahaya yaitu jenis 

sampah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan sehingga dibutuhkan 

metode khusus untuk menangani jenis sampah ini. Contohnya baterai, limbah 

rumah sakit, limbah racun kimia, limbah nuklir, obat nyamuk dan masih banyak 

lagi. 

f. Kebersihan Tubuh dan Pakaian 

Menjaga kebersihan adalah suatu keharusan. Menjaga kerbersihan erat 

kaitannya  dengan kesehatan. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita semua 

untuk membiasakan diri melatih kebersihan (Reindrawati, 2020). Kebersihan diri 

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara 

kebersihan badan.  Menurut Potter, Perry dan Paterson (dalam Ogemi dan Eliza, 

2022) menyebutkan bahwa kebersihan pada diri merupakan salah satu cara yang 

paling efektif untuk mengurangi resiko terkenanya  beragam macam penyakit 

pada diri. Menurut Isro’in dan Andarmoyo (dalam Ogemi dan Eliza, 2022) 
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menjelaskan bahwa terdapat macam-macam kebersihan diri diantaranya 

kebersihan kulit, kebersihan dan kesehatan kaki, tangan dan kuku, kebersihan dan 

kesehatan gigi dan mulut, kebersihan dan kesehatan rambut, kebersihan dan 

kesehatan mata, telinga dan hidung. 

Upaya pertama agar seseorang selalu dalam keadaan sehat yaitu dengan 

menjaga kebersihan diri sendiri atau kebersihan  pribadi dengan usaha-usaha yang 

dilakukan dalam upaya menjaga kebersihan pribadi antara lain : 

1) Menjaga kebersihan rambut, telinga, gigi dan kuku 

Memelihara rambut pada hakikatnya adalah dengan kesehatan kulit kepala, 

vitamin A merupakan vitamin yang paling penting untuk menjaga kesehatan 

kulit kepala dan sekaligus mencegah kerontokan. Dalam menjaga kesehatan 

kulit kepala hendaknya selalu memperhatikan kebersihan rambut. 

Demikian juga dengan kuku, hidung dan telinga. Kuku dapat memanjang 

dengan sendirinya. Ketika memegang sesuatu yang kotor secara tidak langsung 

kuku akan berkuman. Telinga harus selalu dibersihkan dari benda yang 

menganggu. Dalam membersihkan telinga, gunakanlah bahan yang lembut 

seperti bud dan tustel yang kemudian jangan terlalu dalam ketika 

membersihkannya karena akan merusak gendang telinga. 

Perawatan gigi dengan menggosok gigi untuk membersihkan dari sisa-sisa 

makan yang menempel pada gigi, karena jika tidak dibersihkan dapat 

menyebabkan gigi rusak sehingga kemampuan anak untuk mengunya makanan 

akan terganggu agar anak terbiasa merawat giginya, gosoklah gigi anak, segera 

setelah gigi pertamanya tumbuh dan lakukan gosok gigi secara teratur dua kali 

sehari, pada pagi dan malam sebelum tidur. Selain itu,  supaya gigi anak sehat, 
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jauhkan anak usia dini dari makanan atau minuman yang terlalu manis dan 

bersoda, seperti permen, cokelat, dan soft drink (minuman ringan mengandung 

soda). 

2) Memakai pakaian bersih dan rapi 

Pakaian harus dipilih dengan memperhatikan kebersihan dan keserasian 

dengan badan serta kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Pakaian 

mempunyai manfaat masing-masing sesuai dengan jenisnya. Misalnya pakaian 

bermain, pakaian seragam sekolah  dan pakaian tidur. Pemeliharaan pakaian 

pun juga harus diperhatikankan agar pakaian tetap bersih dan keliatan tetap 

rapi. Pakaian yang bersih dan rapi mencegah penyakit kulit. 

g. Olahraga Teratur dan Terstruktur 

Senam merupakan salah satu jenis olahraga yang mempunyai beragam 

variasi dan manfaat baik fisik maupun mental, sosial dan kesehatan. Kegiatan  ini 

juga membantu anak-anak  untuk dasar-dasar kecerdasan otak, keseimbangan dan 

koordinasi (Kemkes, 2018). Senam dapat di pandang sebagai suatu cabang 

olahraga dimana melibatkan penampilan aktivitas dengan bertumpu pada 

kecepatan, kekuatan, keserasian fisik dalam gerakan. Dalan hal ini, secara teknik 

membutuhkan gerakan tubuh tertentu yang memiliki irama dan kreasi untuk 

merilesasikan otak dan pikiran untuk kembali fit dalam menjalani aktivitas sehar-

hari (Subhan dan Irfah, 2019).  

Senam merupakan suatu aktivitas fisik yang sangat perlu diadakan secara 

rutin untuk menjaga kesegaran jasmani para siswa di sekolah dan merupakan 

salah satu aktifitas jasmani yang efektif untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan mereka. Gerakan-gerakan pada senam selain melatih otot-otot pada 
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tubuh juga melatih gerakan motorik anak. Selain itu, gerakan senam juga dapat 

melancarkan peredaran siswa sehingga siswa lebih sehat dan segar, mencegah 

siswa agar tidak mengantuk dan bermalas-malasan di kelas (Siregar dan Batubara, 

2022).  

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam olahraga usia dini target 

yang harus di capai anak adalah menerapkan sebagai mungkin keterampilan dan 

kemampuan yang di latih ke dalam pertandingan. Tujuan aktivitas olahraga anak 

adalah sebagai pengenalan pengalaman berolahraga, meningkatkan keterampilan 

fisik dan membangun kepercayaan diri. Dalam masa ini yang di perlukan oleh 

anak adalah kegembiraan dalam melakukan latihan olahraga. Salah satau yang 

olahragah yang di lakukan di sekolah adalah senam (Nugraha, 2015).  

Hasibuan dkk (2020) menjelaskan bahwa senam irama adalah senam yang 

diiringi dengan irama dan gerakannya harus tetap mengikuti irama. Senam irama 

merupakan perpaduan antara gerakan olahraga dan seni tari. Senam irama 

mengutamakan gerakan yang indah dan dapat dilakukan dengan cara berjalan atau 

berlari. Selanjutnya Zulfahmi (2016) menyatakan bahwa senam irama juga dapat 

diartikan sebagai salah satu senam yang dilakukan dengan mengikuti irama music 

atau nyayian  yang kemudian  terbentuk suatu koordinasi gerak antara gerakan 

anggota badan dengan alunan irama. 

h. Penimbangan Berat Badan dan Tinggi Badan 

Pemantauan pertumbuhan adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari 

penilaian pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan setiap bulan. 

Perubahan berat badan merupakan indikator yang sangat penting untuk memantau 
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pertumbuhan anak (Riawati dan Hanifa, 2017). Tinggi badan merupakan ukuran 

antropometri yang terpenting kedua. Selain itu, TB merupakan indikator yang 

untuk pertumbuhan fisik yang sudah lewat (stunting) dan untuk perbandingan 

terhadap perubahan relative, seperti nilai BB san lingkar lengan atas. Dengan 

menggunakan tabel BB dan TB  dan mengetahui tinggi dan berat anak, maka 

keadaan status gizi anak tersebut dapat di ketahaui (Soetjiningsi, 2014). 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2022) mengatakan bahwa tinggi badan  

normal untuk anak berusia 5 tahun adalah 99,9-114,2 cm (perempuan) dan 100,7-

123,9 cm (laki-laki) dan untuk berat badan  normal adalah 13,7-21,2 kg 

(perempuan) dan laki-laki 14,1-21,0 kg (laki-laki). Berat badan dan tinggi badan 

adalah dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam tahap perkembangan anak. 

Masa lima tahun pertama kehidupan anak merupakan masa yang sangat peka 

terhadap lingkungan dan masa ini berlangsung pendek dan tidak dapat di ulang 

lagi, masa usia dini disebut masa keemasan (golden ace), jendela kesempatan 

(window of opportunity) dan masa kritis (critical period) (Kemenkes RI, 2010). 

2.3 Pengertian  Anak  Usia Dini 

Secara umum makna pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjenag 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan bagi anak 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membatu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anakmemiliki kesiapan 

dan memasuki jenjang pedidikan lebih lanjut. Pendidikan berasal dari kata “didik” 

dalam bahasa inggris “education bring up raise” pendidik disebut “educator” dan 

pendidikan disebut “education” (Iftitah, 2019). 
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Di Indonesia  pengertian anak usia dini ditunjukkan kepada anak yang 

berusia 0-6 tahun, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl pada Pasal 1 ayat 14 yang 

mengatakan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang di peruntukan bagi 

anak sejak lahir sampai 6 tahun. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya 

belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar dan 

biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk 

berbagai lembaga pendidikan pra-sekolah, seperti kelompk bermain, taman kanak-

kanak atau taman penitipan anak (Julianti, 2018). 

Anak usia dini berdasarkan dimensi usia sebagaimana dikemukakan 

National Association For The Education Of Young Chilidren (NAEYC) bahwa 

anak usia dini adalah anak yang berada 0-8 tahun yang tercakup dalam program 

pendidikan ditaman penitipan anak, penitipan anak dalam kelurga, pendidikan 

prasekolah baik swasta maupun negeri, TK dan SD (Pebriana, 2017). 

Anak usia dini merupakan masa dimana anak mengalami perkembangan 

yang pesat. Pada usia ini anak memiliki sifat yang peka dan potensial untuk 

mempelajari sesuatu, rasa ingin tau anak yang sangat besar. Apabila anak 

diberikan stimulasi secara tepat maka pertumbuhan dan perkembangan anak 

menjadi baik. Masa anak-anak merupakan masa belum mampu mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, dibutuhkan pendidik untuk 

mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik fisik maupun psikis anak. 

Potensi pada diri anak sangat penting untuk dikembangkan yaitu meliputi 

kognitif, bahasa, sosial-emosional, fisik motoric, agama dan seni (Mardhiati, 

2013). 
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Berdasarkan  berbagai pendapat diatas dapat disimpullkan bahwa anak 

usia dini merupakan seorang anak yang baru lahir sampai umur 6 tahun dimana  

pada usia ini tahap pertumbuhan dan perkembangan  anak yang sangat pesat maka 

dari itu  pada masa usia dini  ini  merupakan  waktu  yang paling tepat untuk 

memberikan stimulasi dan rangsangan yang akan  menujang perkembangan dan 

pertumbuhan anak  secara sempurna agar memiliki kesiapan untuk melajutkan 

pendidikan selanjutnya. 

Hakikat anak usia dini, khususnya anak Paud diantaranya  menurut 

Bredecam  dan  Copple,  Brener  serta  Kellough  yang  di  kutip  Masitoh sebagai  

berikut : 

a. Anak  bersifat  unik 

b. Anak  mengesperikan  perilakunya  secara  relative  spontan 

c. Anak  bersifat  aktif  dan  enerjik 

d. Anak  itu  egosentris 

e. Anak  memiliki  rasa  ingin tahu  yang  kuat  dan  antusias  terhadap 

banyak  hal 

f. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang 

2.4 Penelitian Relevan  

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 Lutflatus Sholikhah “ 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Anak Usia 

Dini di TK Dewi 

Sartika Turen” 2019  

Universitas Isalam 

Sama-sama 

membahas 

tentang  

Perilaku 

Hidup Bersih 

dan Sehat  

 Tujuan penelitian yang 

berbeda yaitu dalam 

penelitian Lutflatus 

Sholikhah ingin 

mengetahui strategi guru  

dan ingin mengetahui 
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 Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

apakah siswa dikatan baik 

dalam penerapan  perilaku 

hidup bersih dan sehat 

sedangkan peneliti ingin 

mengetahui bagaimana 

program PHBS, 

bagaimana pembiasaan 

PHBS, apa faktor 

penghambatnya dan upaya 

yang di lakukan  

 Lokasi penelitian berbeda 

2 Dedy Sugiono 

“Implementasi 

Perilaku Hidup Bersih 

Sehat Di Sekolah  

Dasar Sekecamatan  

Jetis Yogyakarta “ 

2017 Universitas  

Negeri Yogyakarta 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

Perilaku 

Hidup Bersih 

dan Sehat  

 Dalam penelitian Dedy  

Sugiono menggunakan 

penelitian kuantitatif  

sedangkan peneiliti  

menggunakan metode  

kualitatif  

 Lokasi penelitian berbeda 

3 Ria Fitri Rochaeni “ 

Hubungan Antara 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Dengan 

Status Gizi Siswa 

Kelas IV dan V “ 2017 

Universitas  Negeri 

Yogyakarta 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

Perilaku 

Hidup Bersih 

dan Sehat  

 Dalam penelitian 

Ria Fitri Rochaeni 

menggunakan metode 

penelitian kolerasi dan 

metode survey sedangkan 

peneliti menggunakan 

metode kualitatif 

 Lokasi penelitian berbeda 

dimana penelitian Ria 

Fitri Rochaeni di kelas IV 

dan V sedangkan peneliti 

di TK Mina-Minanga 
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4 Aulia Tri Astuti  

“Pengaruh Sanitasi  

Lingkungan Terhadap 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS)  

Anak Usia 4-6 Tahun 

di RW 03 Kampung  

Pelangi, Kelurahan  

Randusari, kecamatan 

Semarang Selatan 

 Kota Semarang“ 2019

 Universitas Negeri  

Semarang 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

perilaku 

Hidup Bersih 

dan Sehat  

 Dalam Penelitian Auliah 

Tri Astuti menggunakan 

metode kuantitatif  

dengan jenis penelitian  

survey dan desain 

deskriptif  

kuantitatif sedangkan 

peneliti yang menggunak

an metode Kualitatif 

 Lokasi penelitian 

berbeda 

5 Andro Avandryari 

Kintoko “Pemahaman 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Pada Masa 

Covid-19 Siswa Kelas 

VII A di  SMP N 1 

Karangdowo” 2020 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

Perilaku 

Hidup Bersih 

dan Sehat  

 

 

 

 

 Metode yang digunakan 

oleh Andro Avandryari 

Kintoko yaitu metode 

kuantitatif sedangkan 

peneliti menggunakan 

metode kualitatif 

 Lokasi Penelitian berbeda 

dimana penelitian Andro 

Avandryari di SMP N 1 

Karangdowo sedangkan 

penelitia di TK Minanga-

Minanga 
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Berdasarkan penelitian relevan diatas perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi atau tempat penelitian yaitu di 

Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Perbedaan 

selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian 

sebelumnya identik menggunakan metode kuantitatif dengan metode survey 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian perbedaan 

lainnya yaitu terletak pada tujuan yang ingin dicapai. 

2.5 Kerangka Pikir 

Pembiasaan merupakan salah satu metode yang sangat tepat untuk 

diterapkan kepada anak. Dalam pendidikan anak usia dini metode pembiasaan 

sangat berpengaruh  pada anak untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan 

sehat yang konsisten secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus tanpa dipaksa akan 

meningkatkan kesehatan dan kesadaran anak akan pentingnya mempratekkan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

Melalui pembiasaan maka pemahaman tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat yang diberikan kepada anak usia dini akan menjadi sebagai dasar pola 

perilaku kehidupan sehari-harinya. Kesehatan dan kebersihan merupakan aspek 

terpenting dalam kehidupan anak. Oleh karena itu,  perlu adanya pemahaman 

tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga sekolah perlu melakukan 

pembiasaan untuk melatih anak dalam hidup bersih dan sehat dalam 

kesehariannya. Dalam hal ini,  peran guru dalam membentuk perilaku hidup 

bersih dan sehat sangat berperan penting agar dapat terwujud sekolah sehat. 
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Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dimana  guru 

sangat membutuhkan banyak pendukung termaksud kerja sama yang baik dengan 

orang tua untuk merealisasikan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah agar 

pembiasaan perilaku hidup bersih tersebut akan menjadi kebiasaan yang nantinya 

akan melekat pada diri anak. Kebiasaan itu sendiri adalah perilaku seseorang yang 

ditunjukan secara berulang tanpa berfikir lagi dalam kegiatan yang dilakukannya. 

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir 
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