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Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian dari  Balitbang 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Fakultas 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari PAUD Mina-Minanga 
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Lampiran 4. Daftar Informan 

Nama Keterangan 

Suluwiy S.Pd Kepala Sekolah 

Hermina S.P Guru 

Hasra Guru 

Inang Ibu dari Avril 

Darwia Ibu dari Billah Nova 

Nuzi Ibu dari  Riyan 

Sari Ibu dari Fifin 

Hesti Ibu dari Anwar 
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Lampiran 5. Pedoman Observasi 

 

No   Observasi Iya Tidak 

1 Anak mencuci tangan sebelum  makan dan sesudah 

makan 

  

2 Anak mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan   

3 Anak membawa bekal atau makanan siap saji   

4 Anak membuang sampah  pada tempatnya    

5 Anak buang air kecil dan besar pada tempatnya   

6 Anak meletakan sepatu pada tempatnya   

7 Anak mengosumsi jajanan sembarang   

8 Anak mencuci tangan pada air mengalir   

10  Anak mencuci tangan pakai sabun   

9 Anak mendapat pengawasan pada saat istrahat   

10 Anak dibimbing pada saat cuci tangan   

11 Anak dibimbing pada saat menggunakan sabun   

12 Anak mendapatkan penimbangan berat badan dan 

pengukuran  tinggi badan minam 1 bulan satu kali 

  

13 Anak menjaga kerbersihan dirinya   

14 Anak berpakaian rapih dan bersih    

15 Anak mencuci tangan dengan air bersih   

16 Anak menggunakan jamban bersih dan sehat   
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara 

  

 

A. PEMBIASAAN 

 

Lampira : Pedoman Wawancara  Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Suluwiy 

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Maret 2022 

  

Bagi kepala Sekolah 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin 

  

Pembiasaan seperti apa 

yang diterapkan kepada 

anak di sekolah secara rutin 

? 

Kalau di sekolah ini 

mungkin berbeda dengan 

sekolah lainnya, disini 

yang selalu rutin di 

terapkan  kepada anak 

yaitu mencuci tangan 

setelah selesai buang air 

kecil dan besar dan 

olahraga, serta 

penimbangan berat badan 

dan tinggi badan 

2. Spontan Pembiasaan apa yang di 

lakukan oleh guru kepada 

anak secara spontan ? 

 

Anak Alhamdulillah kalau 

datang di sekolah sudah 

rapi, kebersihan kuku juga 

udah baik meskipun belum 

ada program khusus untuk 

kebersihan diri namun 

masih ada beberapa yang 

belum bisa menjaga 

kebersihan kukunya karna 

orang tua juga di sibukkan 

perkerjaan atau mengurus 

adiknya tapi kami 

melakukan pengrahan yaa 

3. Keteladanan contoh-contoh apa saja 

yang dilakukan oleh guru 

terhadap anak yang menjadi 

keteladanan mengenai 

PHBS ? 

Contoh-contoh yang 

dilakukan guru itu 

biasanya pembiasaan  

membuang sampah pada 

tempatnya, mencuci 

tangan  
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Lampiran : Pedoaman Wawancara  Guru 

Nama  :Ibu Hasra 

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

   

Bagi Guru 

No Daftar Pertayaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang 

biasanya ibu diterapkan 

kepada anak yang dilakukan 

secara rutin atau setiap hari 

tentang PHBS ? 

Untuk Pembiasaan yang 

kami lakukan  secara rutin 

sejauh ini mencuci tangan, 

olahraga senam dan 

penimbangan berat badan. 

Menurut saya cuci tangan 

itu penting bangat yaa 

karna anak-anak sering 

memegang sana situ karna 

jangan sampai tangan di 

masukkan kemulut kan 

bahanya yaa karna ada 

kuman jangan sampai anak 

bisa sakit perut dan 

semacamnya 

2. Spontan Pembiasaan yang ibu 

lakukan secara spontan 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

Untuk pembiasaan spontan 

itu kerapihan yaa biasanya 

3. Keteladanan contoh-contoh apa saja yang 

dilakukan oleh ibu yang 

menjadi keteladanan anak 

mengenai PHBS ? 

 

 

Habis makan cuci tangan, 

menyimpan mainan pada 

tempatnya  

 

 

Lampiran : Lampiran Wawancara Guru 

Nama  : Hermina  

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No Daftar Pertayaan Jawaban 

4. Rutin Pembiasaan apa yang 

biasanya ibu diterapkan 

kepada anak yang 

Untuk Pembiasaan yang kami 

lakukan  secara rutin  mencuci 

tangan, penimbingan berat 



122 
 

dilakukan secara rutin atau 

setiap hari tentang PHBS ? 

badan dan tinggi badan, 

olahraga senam. Tapi untuk 

olahraga senam pasti kami 

tidak ketinggalan yaa tiap 

minggunya karna kebutulan 

saya nih yang selalu memimpin 

anak-anak untuk melakukan 

olahraga karna pasti kita taulah 

yaa olahrga itu juga penting 

apalagi olahraga senam itu 

anak-anak sangat gembiran, 

bukan hanya itu dari gerakan-

gerakannya juga kan 

termaksud dapat meningkatkan 

motoriknya 

5. Spontan Pembiasaan yang ibu 

lakukan secara spontan 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

Alhamdulilah disini kami 

hanya memberikan kebijakan 

saja kepada anak untuk 

masalah kebersihan diri 

misalnya saya tegur jika dia 

tidak potong kukunya dan 

menyampaikan untuk sikat 

giginya. Anak-anak disini 

sebagian kurang perhatian dari 

orang tua karena orang tua 

murid yang melahirkan atau 

mempunyai anak lagi, jadi 

tugasnya terbagi juga ibunya 

lebih ke fokus ke adiknya, 

kadang anak datang di sekolah 

tidak menyikat rambut  

akhirnya berantakan begitu dan 

juga anak-anak disini itu belum 

mempunyai seragam sekolah 

karna faktor ekonomi orang tua 

 

6. Keteladan

an 

contoh-contoh apa saja 

yang dilakukan oleh 

ibuyang menjadi 

keteladanan anak 

mengenai PHBS ? 

Disini kami yang mengajarkan 

anak dengan keteladanan yang 

baik contohnya seperti 

mencuci tangan, membereskan 

mainan dan alat belajar  
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Lampiran : Pedoman Wawancara Orang Tua 

Nama  : Avril  

Hari / Tanggal :  Senin, 28 Maret 2022  

  

  Bagi Orang Tua 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang ibu 

terapkan  secara rutin 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

 

 

 

Mencuci tangan sesudah 

makan dan kadang 

sebelum makan anak saya 

tidak cuci tangan karna 

menurutnya saya dia 

masih bersih karna dia 

habis mandi, menyikat gigi 

dan keramas 

2. Spontan Pembiasaan yang biasanya 

ibu lakukan secara spontan 

kapada anak mengenai 

PHBS ? 

 

 

 

 

 

 

Pembiasaan yang secara 

spontan yang saya lakukan 

seperti membuang sampah 

misalnya anak habis 

membeli makana ringan 

maka setelah dia makan 

maka saya akan suru nah 

kamu pergi buang yaa 

sampahnya 

 

3. Keteladanan Pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat apa yang 

ibu contohkan sehingga 

menajdi suri teladanan 

untuk anak ? 

Pembiasaan yang biasa 

saya lakukan menyikat 

gigi dan lain sebagainya 
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Lampiran : Wawancara Orang Tua  

Nama  : Bila Nova 

Hari / Tanggal :  Senin, 28 Maret 2022 

   

  Bagi Orang Tua 

No   Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang ibu 

terapkan  secara rutin 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Biasanya cuci tangan yaa 

misalnya kalau dia habis 

bermain yaa dia langsung 

cuci tangan bahkan dengan 

kakinya 

2. Spontan Pembiasaan yang biasanya 

ibu lakukan secara spontan 

kapada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Yang sering dilakukan 

yaitu membuang sampah 

pada tempatnya si yaa 

3. Keteladanan Pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat apa yang 

ibu contohkan sehingga 

menajdi suri teladanan 

untuk anak ? 

Pembiasaan menyikat gigi 

sesudah makan, setiap kali 

mandi tapi yaa mau di apa 

gigi anak saya sudah 

lubang-lubang yaa 

namanya anak-anak yaa 

sering makan yang manis-

manis 

 

Lampiran : Wawancara Orang Tua  

Nama  : Riyan 

Hari / Tanggal :  Senin, 28 Maret 2022 

    

  Bagi Orang Tua 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang ibu 

terapkan  secara rutin 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Biasanya cuci tangan yaa 

sebelum makan dan 

sesudah makan itu 

mungkin yaa karna itu 

yang saya lakukan setiap 

kali makan, kemudian 

anak saya itu suka sekali 

minum susu 
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2. Spontan Pembiasaan yang biasanya 

ibu lakukan secara spontan 

kapada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Yang sering dilakukan 

yaitu membuang sampah 

pada tempatnya  

3. Keteladanan Pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat apa yang 

ibu contohkan sehingga 

menajdi suri teladanan 

untuk anak ? 

Pembiasaan menyikat gigi 

setiap kali mandi  

 

Lampiran : Wawancar Orang Tua 

Nama  : Fifin 

Hari / Tanggal :  Selasa, 29 Maret 2022 

   

  Bagi Orang Tua 

No   Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang ibu 

terapkan  secara rutin 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Biasanya yang rutin itu 

cuci tangan yaa misalnya 

kalau dia habis bermain 

yaa  

2. Spontan Pembiasaan yang biasanya 

ibu lakukan secara spontan 

kapada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Yang sering dilakukan 

yaitu membuang sampah 

pada tempatnya si yaa 

misalnya kalau dia habis 

makan jajan gitu 

3. Keteladanan Pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat apa yang 

ibu contohkan sehingga 

menajdi suri teladanan 

untuk anak ? 

Pembiasaan menyikat gigi 

sesudah makan, setiap kali 

mandi mungkin itu aja yaa 
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Lampiran : Wawancara Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari / Tanggal :  Minggu,  3 April  2022 

    

  Bagi Orang Tua 

No   Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Rutin Pembiasaan apa yang ibu 

terapkan  secara rutin 

kepada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Biasanya yang rutin itu 

cuci tangan yaa  

2. Spontan Pembiasaan yang biasanya 

ibu lakukan secara spontan 

kapada anak mengenai 

PHBS ? 

 

Yang sering dilakukan 

yaitu membuang sampah 

pada tempatnya si yaa 

misalnya kalau ada 

sampah nih yaa yang 

berserahkan di lantai 

3. Keteladanan Pembiasaan perilaku hidup 

bersih dan sehat apa yang 

ibu contohkan sehingga 

menajdi suri teladanan 

untuk anak ? 

Pembiasaan menyikat gigi 

yaa taukan yaa biasanya 

gigi anak-anak lubang jadi 

untuk jaga-jaga yaa kasian 

juga masi anak-anak udah 

rusak giginya 

 

 

B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

1. Membuang Sampah pada Tempatnya 

Lampiran : Wawancara  Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Suluwiy 

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

Bagi Kepala sekolah 

No Membuang Sampah pada 

Tempatya 

Jawaban 

1 Bagaimana perencanaan 

Program PHBS di TK Mina-

Minanga ? 

 

 

Untuk perencanaan program PHBS 

di sekolah kami ini mungkin kami 

hanya melakukan kerja sama saja yaa 

antara guru dengan kepalah sekolah 

gitu untuk perencanaan program 

PHBS. Disekolah kami ada beberapa 

program yang ada atau memang 
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kami terapkan kepada anak-anak di 

antaranya membuang sampah pada 

tempatnya, mencuci tangan seperti 

anak yang habis buang air besar dan 

kecil tentu itu kami biaskan, 

kemudian anak  merasa tangannya 

kotor karena habis makan coklat atau 

roti yang berslaidkan coklat maka dia 

akan panggil ibu guru untuk mencuci 

tangannya, olahraga setiap hari 

jum’at yaitu senam pagi  yang di 

pimpin  lansung oleh guru dan di 

laksanakan di dalam ruangan kelas, 

melakukan pengukuran tinggi badan 

dan penimbangan berat badan anak 

setiap bulan dan untuk makanan 

sehat kami tidak menyediakan di 

sekolah jadi anak-anak beli jajan 

saja. Selanjutnya untuk program 

kebersihan diri di sekolah belum ada 

tapi ada kebijakan juga kepada anak-

anak yaa dan sekiranya hal ini adalah 

tanggung jawab orang tua di rumah 

jadi untuk program kebersihan diri 

sekolah sejauh ini alhamdulilah 

anak-anak selalu rapih dan bersih 

ketika  datang di sekolah tapi ada 

beberapa anak memang kurang 

menjaga kerbersihan 

2  Apakah ada kerja sama 

dengan orang tua dalam 

penerapan program yang di 

terapkan 

Untuk program yang kami lakukan 

atau yang di terapkan pada anak 

tidak ada yaa kerja sama dengan 

orang tua maupun dari pihak 

puskesmas paling dari di kesehatan 

hanya pemberian obat cacng aja ya 

3 Apakah selaian program masih 

ada program lain 

Untuk di sekolah kami terapkan  ada 

empat program yaitu membuang 

sampah pada tempatnya, olahraga 

senam, penimbangan berat badan dan 

tinggi badan, mencuci tangan  

4 Bagaimana cara ibu untuk 

meningkatkan program 

pembiasaan membuang 

sampah pada tempatnya pada 

anak ? 

 

Adapun cara saya untuk 

meningkatkan program pembiasaan 

membuang sampah pada tempatnya 

yaitu dengan melakukan kerja sama 

dengan guru. Upaya yang saya 

lakukan itu dengan berusaha 

melengkapi sarana dan prasarana 

yang mendukung untuk pembiasaan 
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perilaku hidup bersih dan sehat 

mungkin itu saja yaa sala satunya 

tapi yaa begitu tergantung juga dari 

dananya 

5 Bagiaman program 

pembiasaan membuang 

sampah pada tempatnya ? 

Biasanya anak sudah membuang 

sampah pada tempatnya dan anak 

membuang sampah setelah makan 

kan biasaya anak pergi  beli jajan nah 

jadi kalau sudah selesai makan maka 

anak membuang kulit jajannya di 

tempat sampah dan bahkan tanpa 

disuruhpun mereka pergi buang 

sendiri tapi hanya satu dua orang 

yang memang begitu yang lainnya 

masih butuh arahkan begitu maklum 

ya anak-anak, kemudian kalau 

sedang cerita-cerita dengan 

temannya kadang anak lupa buang 

sampahnya 

 

6 Upaya apa yang di lakukan 

untuk meningkatkan PHBS ? 

Upaya yang saya lakukan itu dengan 

berusaha melengkapi sarana dan 

prasarana yang mendukung untuk 

pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat mungkin itu saja yaa sala 

satunya tapi yaa begitu tergantung 

juga dari dananya 

 

 

Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hasra 

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No 

 

Membuang Sampah Pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 

 

 

 

 

Bagaimana cara ibu untuk 

menerapkan pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya pada anak ? 

 

 

untuk menerapkan pembiasaan 

membuang sampah pada tempatnya 

pada anak yang saya lakukan adalah 

menyampaikan,mempratekkan 

ataupun mencontohkan itu saja 
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2 

 

 

 

 

Apakah pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya dilakukan setiap 

hari pada anak? 

Iya dilakukan tapi kalau ada sampah 

gitu yaa kalau misalnya ngak ada yaa 

saya tidak suruh 

3 Upaya apa  yang dilakukan 

untuk meningkatkan 

pembiasaan ini ? 

 

saya salaku guru yaa yang saya 

lakukan untuk meningkatkan 

pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat itu dengan langsung suruh 

anak-anak untuk membuang sampah 

mislanya dia selesai makan jajan 

kemudian saya langsung suruh kaya 

nak buang sampahnya atau misalnya 

ada sampah di lantai maka saya 

langsung  mengarahkan untuk 

membuangnya karna menurut 

dengan itu maka anak-anak akan 

terbiasa 

4 Kapan waktu untuk 

menerapkan perilaku 

membuang sampah pada 

tempatnya terhadap anak ? 

 

Saya membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada tempatmya 

itu pada waktu mereka selesai makan 

dan juga kalau ada sampah di lantai 

maka saya suruh untuk membuangya 

5 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya pada anak ? 

 

 

Untuk faktor penghambat bagi saya 

itu mungkin tidak ada yaa karna kan 

kami sudah laksanakan  

 

 

Lampiran : Wawancara  Guru  

Nama  :  Ibu Hermina 

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

 

Bagi Guru 

No 

 

Membuang Sampah Pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 

 

 

 

 

Bagaimana cara ibu untuk 

menerapkan pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya pada anak ? 

 

 

 

Biasanya kalo pas saya liat ada kulit 

jajan di lantai saya biasanya 

langsung tegur agar sampahnya di 

buang. Selain teguran saya langsung 

mengarahkan agar membuang 

sampah pada tempatnya seperti 

sampah bungkusan es atau kotak 

susu saya langsung suruh nak ambil 

sampahnya yaa baru di buang di 

tempat sampah 
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2 

 

 

 

 

Apakah pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya dilakukan setiap 

hari pada anak? 

Iya saya melakukan setiap hari 

terkecuali memang ada sampah kalau 

tidak sampah  saya tidak terapkan 

pembiasaan membuang sampat  

3 Adakah program yang tidak 

tercantum dalam program 

namun di perhatikan oleh 

sekolah 

Sejauh ini WC ya dan  

Alhamdulillah jamban masih aman 

dan cukup bersih dan nyaman untuk 

di gunakan anak-anak kita bisa lihat 

sediri yaa meskipun dengan fasilitas 

seadanya. Namun hal ini tidak 

tercantum dalam program kami akan 

tetapi kami memperhatikan hal itu. 

4 Kapan waktu untuk 

menerapkan perilaku 

membuang sampah pada 

tempatnya terhadap anak ? 

 

Saya membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada tempatmya 

itu pada waktu mereka selesai makan 

dan juga kalau ada sampah di lantai 

maka saya suruh untuk membuangya 

5 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

membuang sampah pada 

tempatnya pada anak ? 

 

 

Untuk faktor penghambat bagi saya 

itu dari fasilitasnya saja 

6 Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan pembiasaan ini 

apa ? 

Saya langsung suruh, pembiasaan 

atau pengarahan  itu saja mungkin 

yaa yang di lakukan 

 

  

 

Lampiran : Wawancara Orang Tua 

Nama  : Bila Nova  

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Membuang Sampah pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

Kalau  untuk membiasakan anak 

saya dirumah dalam membuang 

sampah yaitu saya suruh misalnya 

nah pergi yaa buang sampahnya  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kalau saya untuk faktor 

penghambatnya tidak ada karena 

anak saya itu selalu nurut kalau saya 

suru tapi kadang juga tidak mau yaa 
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3 Apakah anak di rumah 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Iya saya berdasarkan pengamatan 

saya anak saya itu selalu buang 

sampah kalau msalnya dia habis 

makan snack maka dia langsung 

buang kulitnya di tempat 

pembuangan sampah 

4 Waktu-waktu apa saja ibu 

membiasakan anak dalam 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Selesai makan jajan 

5 Bagaimana cara ibu 

memberikan pemahaman 

kepada anak bahwa membuang 

sampah pada tempatnya itu 

sangatpenting ? 

 

Biasanya saya hanya langsung suru 

aja buang itu sampah 

  

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  :  Avril 

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Membuang Sampah pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

Kalau  untuk membiasakan anak 

saya dirumah dalam membuang 

sampah yaitu saya langsung  suruh 

aja kan 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Untuk faktor penghambatnya tidak 

ada ya paling-paling ngak harus di 

bimbing gitu yaa kalau mau cuci 

tangan atau kadang lupa  

3 Apakah anak di rumah 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Iya saya berdasarkan pengamatan 

saya anak saya itu selalu buang 

sampah kalau msalnya dia habis 

makan snack makan dia langsung 

buang kulitnya di tempat  sampah 

4 Waktu-waktu apa saja ibu 

membiasakan anak dalam 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Selesai makan jajan 
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5 Bagaimana cara ibu 

memberikan pemahaman 

kepada anak bahwa membuang 

sampah pada tempatnya itu 

sangat penting ? 

 

Biasanya saya hanya langsung suru 

aja buang itu sampah 

 

 

 

Lampiran : wawancara orang tua 

Nama  : Riyan 

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022  

  

Bagi Orang Tua 

No Membuang Sampah pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

Kalau saya biasanya sering langsun 

suru saja sii untuk membuang 

sampahnya setelah dia makan snak  

karna biasanya dia harus di arahkan 

gitu maklumlah yaa anak-anak  

 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Faktor penghambatnya biasanya 

kadang lupa gitu untuk  

membiasakan anak membuang 

sampah pada tempatnya atau dari 

anaknya kadang malas 

3 Apakah anak di rumah 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kadang-kadang juga tidak yaa karna 

tergantung dari mutnya 

4 Waktu-waktu apa saja ibu 

membiasakan anak dalam 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Selesai makan jajan 

5 Bagaimana cara ibu 

memberikan pemahaman 

kepada anak bahwa membuang 

sampah pada tempatnya itu 

sangat penting ? 

 

Biasanya saya hanya langsung suru 

aja buang itu sampah 
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6 Apakh ada program lain selalu 

dilakukan untuk perkembangan 

dan pertumbuhan anak ? 

 

 

untuk penimbangan berat badan dan 

tinggi bdan saya selaku orang tua 

tidak menerapkan itu karna memang 

ngak ada fasilitas yang mendukung 

 

 

 

Lampiran : Wawancara orang tua 

Nama  : Fifin 

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

  

Bagi Orang Tua 

No Membuang Sampah pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

Saya selaku ibu ya saya melihat anak 

saya selalu buang sampah pada 

temaptnya misal kalau dia habis jajan 

pasti dia pegi buang sampahnya di 

tempat sampah karna saya memang 

saya mengarahkan nak buang 

sampahnya nanti busuk tapi kadang-

kadang juga dia tidak membuangnya 

hanya simpan saja di lantai 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kalau saya untuk faktor 

penghambatnya biasanya dari tempat 

cuci tangannya yaa   

3 Apakah anak di rumah 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kadang-kadang juga tidak yaa karna 

tergantung dari mutnya 

4 Waktu-waktu apa saja ibu 

membiasakan anak dalam 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Selesai makan jajan 

5 Bagaimana cara ibu 

memberikan pemahaman 

kepada anak bahwa membuang 

sampah pada tempatnya itu 

sangat penting ? 

 

Biasanya kalau di lagi makan jajan 

kan lagi duduk-duduk  jadi saya  kasi 

tau kaya  buang sampahnya yaa di 

tong sampah kurang lebih mungkin 

hanay saya lakukan penjelasan saja 

gitu  
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Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari / Tanggal : Minggu, 3 April 2022 

  

Bagi Orang Tua 

No Membuang Sampah pada 

Tempatnya 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

Kalau  untuk membiasakan anak 

untuk  membuang sampah di rumah 

itu saya langsung suru saja kalau 

misal ada sampa itu sala satu upaya 

saya  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kalau saya untuk faktor 

penghambatnya mungkin dari 

anaknya sendiri ya mba lupa gitu 

untuk dia mau buang sampahnya tapi 

kadang juga tidak yaa  

3 Apakah anak di rumah 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Kadang-kadang juga tidak yaa karna 

tergantung dari maunya dia 

4 Waktu-waktu apa saja ibu 

membiasakan anak dalam 

membuang sampah pada 

tempatnya ? 

 

Selesai makan jajan 

5 Bagaimana cara ibu 

memberikan pemahaman 

kepada anak bahwa membuang 

sampah pada tempatnya itu 

sangat penting ? 

Mungkin saya lebih mengarah ke 

pengarahan yaa maksdunya kalau 

ada sampah saya langsung suru aja 

 

6 Apakah ada program lain yang 

selalu di terapkan ? 

 

 

 

 

Kalau di rumah ngak ada yaa 

program olahraga boro-boro saya 

meu terapkan saya sendiri saja jarang 

sekali olahraga, maklum yaa kita 

orang kampung jadi sibuk dengan 

pekrjaan”. 
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2. Mengosumsi Jajanan Sehat di Sekolah 

Lampiran : Wawancara  Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Suluwiy 

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

Bagi Keplah Sekolah 

No Mengosumsi Jajanan Sehat di 

Sekolah 

Jawaban 

1 Bagaiamana perencanaan 

program mengosumsi jajanan 

sehat di sekolah ? 

 

 

 

Untuk perencanaan yaa mungkin 

hanya melakukan diskusi atau rapat 

dengan para guru yaa untuk 

membahas program ini   

2 

 

 

 

 

Siapa penanggung jawab  

dalam program pembiasaan 

mengosumsi jajanan sehat di 

TK Mina-Minanga ? 

 

Saya selaku kepala sekolah dan dua 

orang guru yaa semuanya lah 

 

 

 

3 Bagaimana cara ibu dalam 

meningkatkan pembiasaan 

mengosumsi jajanan sehat di 

sekolah ? 

Upaya yang saya lakukan itu dengan 

penyediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung untuk pembiasaan 

perilaku hidup bersih dan sehat 

mungkin itu saja yaa sala satunya 

4 

 

 

 

 

Bagaimana sarana prasarana 

yang mendukung program 

pembiasaan mengosumsi 

jajanan sehat di sekolah ? 

Dapat dilihat sendiri kalau untuk 

ketersediaan makan sehat belum ada, 

yang ada hanya kantin untuk jajan 

anak-anak 

5 Apa faktor penghambat dalam 

makanan sehat di sekolah ? 

 

Kalau kebijakan dari sekolah si 

untuk makanan sehat yaa ada tapi 

yaa namanya orang tua ngga mau 

ribet cari yang paraktis  kan jadi 

biasaanya anak-anak disini bawa 

uang jajan, ada juga bawa bekal 

semacam snak dari rumah. Disini 

biasanya anak-anaknya pergi beli 

sendiri yaa di warung sekolah 
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Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hasra 

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

 

  Bagi Guru 

No Mengosumsi Jajanan Sehat di 

Sekolah 

Jawaban 

1 Bagaimana cara ibu dalam 

memberikan pemahaman 

kepada anak untuk mengisumsi 

makanan sehat ? 

Menyampaikan atau menjelaskan  

bahwa harus jajan yang sehat 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

mengosumsi makanan sehat  ? 

 

Untuk faktor penghambatnya yaa 

dari sarana dan prasrananya karna 

tidak tersedianya kantin yang sehat 

di sekolah 

3 

 

Upaya apa yang ibu lakukan 

dalam pembiasaan 

mengosumsi janajanan sehat di 

sekolah ? 

Menyampaikan bahwa jangan makan 

yang sembarang yaa jangan sampai 

sakit karna memang anak disini itu 

pergi jajan sendiri 

5 Bentuk pengawasan apa saja 

ibu lakukan untuk anak yang 

pergi membeli jajan di kantin 

sekolah ? 

 

kalau saya sii hanya mengawasi saja 

sii 

6 Jajanan apa saja yang  di 

konsumsi oleh  anak-anak di 

sekolah ? 

 

Menimunan dingin, ale-ale, wafer, 

gula-gula dan lain sebagainya 

7 Bentuk larangan apa yang ibu 

terapkan pada anak yang sering 

jajan sembarang di sekolah ? 

Paling saya langsung tegur aja kalau 

misalnya dia jajan sembarang 

  

 

Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hermina 

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

 

  Bagi Guru 

No Mengosumsi Jajanan Sehat di 

Sekolah 

Jawaban 

1 Bagaimana cara ibu dalam 

memberikan pemahaman 

kepada anak untuk mengisumsi 

Biasanya anak-anak disini dominan 

jajan yaa karna memang mereka 

bawa uang di sekolah, ada satu dua 
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makanan sehat ? orang yang bawa bekal itupun hanya 

makan snac semacam roti dan 

sebagainya selebihnya tidak ada dan 

kalau pergi di warung beli sendiri 

dan kalau mereka beli minuman 

dingin, wafer dan lain sebagainya itu 

aja si.Kemudian kalau merkea beli 

yang sembarang yaa mau di apa juga 

sudah terlanjur 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

mengosumsi makanan sehat  ? 

 

Untuk faktor penghambatnya yaa 

dari sarana dan prasrananya karna 

tidak tersedianya kantin yang sehat 

di sekolah 

3 

 

Upaya apa yang ibu lakukan 

dalam pembiasaan 

mengosumsi janajanan sehat di 

sekolah ? 

Menyampaikan bahwa jangan makan 

yang sembarang yaa jangan sampai 

sakit karna memang anak disini itu 

pergi jajan sendiri 

4 Jajanan apa saja yang  di 

konsumsi oleh  anak-anak di 

sekolah ? 

 

Menimunan dingin, ale-ale, wafer, 

gula-gula dan lain sebagainya 

5 Bentuk larangan apa yang ibu 

terapkan pada anak yang sering 

jajan sembarang di sekolah ? 

Paling saya langsung tegur aja kalau 

misalnya dia jajan sembarang 

 

 

Lampiran : Wawancara  orang tua 

Nama  : Avril  

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Mengosumsi Makanan Sehat Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

 

Biasanya saya langsung kasi makan 

aja gitu memang si anak saya ini 

yang biasa dia makan roti tawar dan 

susu dan saya kira itu sehat yaa jadi 

saya biarkan untuk ia kosumsi setiap 

hari  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat di 

rumah ? 

Untuk faktor penghambatnya saya 

kira tidak ada yaa pahamlah kalau 

anak mau pengen beli itu harus di 

terutin kalau tidak nangis dia   
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3 Jajan apa saja yang di konsumsi 

oleh anak di rumah ? 

 

Anak saya biasanya yang ia jajan itu 

seperti better, kiko, mie, dan gula-

gula dan untuk makanan rumah anak 

saya itu sering juga makan nasi, ikan 

dan telur tapi tergantung 

kemauannya 

4 Larangan yang bagaimana ibu 

berikan kepada anak di rumah  

jika suka jajan makanan ringan 

? 

 

Larangannya itu kalau misalnya dia 

sering makan gula-gula paling-paling  

saya bilang jangan makan gula-gula 

5 Apakah anak di rumah 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Kadang anak saya makan juga nasi, 

ikan dan telur 

6 Makanan apa yang sering 

dikonsumsi oleh anak di rumah 

 

 

Anak saya  yang sering ia kosumsi 

itu nasi dengan terlur 

 

 

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Bila Nova  

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Mengosumsi Makanan Sehat Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Biasanya saya langsung kasi makan 

aja gitu memang si anak saya ini 

setiap pagi nasi bungkus yaa 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat di 

rumah ? 

Untuk faktor penghambatnya saya 

kira tidak ada yaa mungkin aja kalau 

dia lagi mau makan ini itu 

3 Jajan apa saja yang di konsumsi 

oleh anak di rumah ? 

 

Kiko, mie dan wafer nabati 

 

  

4 Larangan yang bagaimana ibu 

berikan kepada anak di rumah  

jika suka jajan makanan ringan 

? 

 

Larangannya itu kaya jangan makan 

itu 
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5 Apakah anak di rumah 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Nasi, ikan dengan telur 

6 Makanan apa yang sering 

dikonsumsi oleh anak di rumah 

 

 

Anak saya  yang sering ia kosumsi 

itu nasi dengan ikan 

  

Lampiran : Wawancara Orang Tua 

Nama  : Riyan  

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Mengosumsi Makanan Sehat Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

 

Biasanya anak saya yaa makan aja, 

yang biasa makan itu kalau pagi pasti 

nasi bungkus kalau tidak roti yaa  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat di 

rumah ? 

Untuk faktor penghambatnya saya 

kira tidak ada yaa mungkin aja kalau 

dia lagi rewel 

3 Jajan apa saja yang di konsumsi 

oleh anak di rumah ? 

 

Intermie, better menuman dingin dan 

gula-gula 

4 Larangan yang bagaimana ibu 

berikan kepada anak di rumah  

jika suka jajan makanan ringan 

? 

Larangannya itu kaya jangan makan 

gula-gula 

5 Apakah anak di rumah 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Nasi, ikan dengan telur, mie rebus 

6 Makanan apa yang sering 

dikonsumsi oleh anak di rumah 

 

 

Anak saya  yang sering ia kosumsi 

itu nasi dengan ikan 
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Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Fifin  

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Mengosumsi Makanan Sehat Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

 

Biasanya yang saya lakukan lebih 

melarang yaa untuk makan yang 

tidak baik begitu taukan anak-anak 

kalau mau makan itu harus itu jadi 

saya hanya membiasakn dengan 

memakan yang yang bai aja untuk 

kesehatannya lah  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat di 

rumah ? 

Untuk faktor penghambatnya saya 

kira dari rewelnya yaa kalau dia 

ingin sesuatu itu harus di penuhi 

gitukan jadi begitu 

3 Jajan apa saja yang di konsumsi 

oleh anak di rumah ? 

 

Kiko, better, menuman dingin dan 

wafer-wafer 

4 Larangan yang bagaimana ibu 

berikan kepada anak di rumah  

jika suka jajan makanan ringan 

? 

 

Larangannya itu kaya jangan makan 

itu ngak baik nanti sakit  

5 Apakah anak di rumah 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Biasanya dia makan Nasi, ikan 

dengan telur 

6 Makanan apa yang sering 

dikonsumsi oleh anak di rumah 

 

 

Anak saya  yang sering ia kosumsi 

itu telur dengan nasi atau ikan kecil 

 

 

 

Lampiran : wawancara dengan orang tua 

Nama  : Anwar 

Hari / Tanggal : Minggu, 3 April 2022 

  

Bagi Orang Tua 

No Mengosumsi Makanan Sehat Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

 

Namanya anak yaa  kalau di rumah 

pasti jajan juga tapi saya selaku 

orang tua saya usahakan  untuk 

makan malam itu harus makanan 

berat dalam arti kaya nasi dengan 

ikan 



141 
 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mengosumsi makanan sehat di 

rumah ? 

Untuk faktor penghambatnya saya 

kira dari anaknya  yaa kalau dia ingin 

sesuatu itu harus di penuhi  

3 Jajan apa saja yang di konsumsi 

oleh anak di rumah ? 

 

Kiko, somai, es lilin, better, 

menuman dingin  

4 Larangan yang bagaimana ibu 

berikan kepada anak di rumah  

jika suka jajan makanan ringan 

? 

 

Larangannya itu kaya jangan makan 

itu nak nanti sakit perut kaya kasi 

takut-takut aja  

5 Apakah anak di rumah 

mengosumsi makanan sehat ? 

 

Biasanya dia makan Nasi, ikan 

dengan telur dengan sayur kalau ada 

sayur  

6 Makanan apa yang sering 

dikonsumsi oleh anak di rumah 

 

 

Anak saya  yang sering ia kosumsi 

ikan, nasi goreng 

 

 

3. Mencuci Tangan Pakai Sabun dengan Air Mengalir 

 

Lampiran : Wawancara  Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Suluwiy  

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

 

Bagi Kepala Sekolah 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaimana program 

pembiasaan mencuci tangan 

pakai sabun dengan air 

mengalir di TK Mina-Minanga 

? 

Dalam pembiasaan cuci tangan di 

sekolah kami memang sudah di 

terapkan kepada anak bahwasannya 

hidup sehat itu di awali dengan cuci 

tangan yang baik dan benar. Apalagi 

sebelum  dan sesudah makan dan 

guru  mengarahkan anak untuk cuci 

tangan 

2 Bagaimana sarana prasaran 

yang mendukung dalam 

mencuci tangan anak di TK 

Minanga-Minanga ? 

 

Yaa bisa kita liat masih sangat 

kurang memadai untuk sarana 

prasarananya karna disini mencuci 

tangan di ember 
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4 Adakah program lain yang di 

terapkan oleh gutu 

Untuk program lain belum kami 

laksanakan untuk saat ini hanya ada 

4 saja yang kami laksanakan 

5 Apa yang menjadi faktor 

penghambat 

 

 

 

 

 

 

 

Ya namanya perilaku berarti 

pembiasaan, tentu ada kendala atau 

penghambatnya yaitu fisilitas karna 

anak-anak mencuci itu di ember 

harusnya akan di kran yaa 

  

 

Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hasra  

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 

 

Bagaimana cara ibu dalam 

memberikan pembiasaan 

kepada anak untuk mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

mengalir ? 

Sebenarnya kami disini  untuk 

pembiasaan mencuci tangan dengan 

cara pembiasaan, menyampaikan, 

mempratekkan dengan terlibat 

langsung untuk mengarahkan pada 

anak-anak bagimana mencuci tangan 

yang baik dan benar karena jangan 

sampai terinfeksi berbagai penyakit 

contohnya diare, sakit perut dan 

sebagainya. Apalagi kalau anak-anak 

sudah selesai makan misalnya 

mereka habis makan jajan dan 

tangannya mereka kotor maka 

mereka langsung memanggil saya 

selaku guru juga  bahwa dia akan 

mencuci tangan karena kotor 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Ya dari fasilitasnya jadi fasilitasnya 

disini belum lengkap sekali ya. 

Diantaranya itu mesin airnya kadang 

secara tiba-tiba rusak. jadi anak tidak 

mencuci tangan 



143 
 

3 Upaya apa yang ibu lakukan 

dalam pembiasaan mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

mengalir ? 

 

 

saya salaku guru yaa yang saya 

lakukan untuk meningkatkan 

pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat itu dengan langsung suruh 

anak-anak atau pengarahan  

4 Bagaimana pengawasan ibu 

saat anak  pergi  mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

mengalir ? 

 

Paling-paling kami hanya mengawasi 

serta mendapingi yaa 

5 Berapa lama anak mencuci 

tangan ? 

 

 

Dua menit paling lama 

 

6 Apakah anak mencuci tangan 

memakai sabun dengan air 

mengalir di sekolah ? 

 

Tidak bisanya anak mencuci tangan 

di ember 

  

 

Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hermina 

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 

 

Bagaimana cara ibu dalam 

memberikan pemahaman 

kepada anak untuk mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

mengalir ? 

Sebenarnya kami disini  untuk 

pembiasaan mencuci tangan dengan 

cara menyampaikan, mempratekkan 

ataupun mencontohkan dengan 

terlibat langsung untuk mengarahkan  

anak-anak 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

untuk kendalanya yang saya jumpai 

itu kadang lupa dalam artian anak-

anak kadang lupa gitu seperti 

membuang sampah maksudnya anak 

harus di ingatkan kan. Selanjutnya  

itu biasanya anak-anak masih ada  

sebagian anak yang kurang 

menyadari bahwa hidup sehat itu 

sangat perlu dan harus di terapkan 

dan di biasakan  dari sejak dini 

3 Upaya apa yang ibu lakukan 

dalam pembiasaan mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

saya salaku guru yaa yang saya 

lakukan untuk meningkatkan 

pembiasaan perilaku hidup bersih 
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mengalir ? 

 

 

dan sehat itu dengan saya suru secara  

langsung  anak-anak untuk mencuci 

tangan kadang anak-anak disini kalau 

tangannya kotor dia panggil saya 

untuk cuci tangan 

4 Bagaimana pengawasan ibu 

saat anak  pergi  mencuci 

tangan pakai sabun dengan air 

mengalir ? 

 

Paling-paling kami hanya mengawasi 

serta mendapingi yaa 

5 Berapa lama anak mencuci 

tangan ? 

 

 

Dua menit paling lama 

 

6 Apakah anak mencuci tangan 

memakai sabun dengan air 

mengalir di sekolah ? 

 

Tidak bisanya anak mencuci tangan 

di ember 

  

 

 

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Avril  

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

 

Bagi Orang Tua 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Langsung suruh saja 

  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan? 

 

 

Tidak ada mungkin yaa paling dari 

anak sendiri tau lah kalau di desa 

untuk cuci tang asalkan sudah ada air 

ya cui tangan aja 

3 Berapa lama anak biasanya 

mencuci tangan ? 

 

 

Kira-kira 1 menit aja 

4 Bentuk pengawasan seperti apa 

yang ibu lakukan saat anak 

pergi mencuci tangan ? 

 

Menemani dia tapi kadang-kadang 

pergi sendiri yaa atau saya hanya 

mengarahkan saja 
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5 Apakah anak selalu cuci tangan 

saat di rumah ? 

 

 

 

Saya selaku ibu biasanya anak saya 

itu kalau cuci tangan setelah selesai 

makan karena anak saya biasanya dia 

makan setelah ia selesai mandi jadi 

untuk mencuci tangan itu sebelum 

makan anak saya jarang karena saya 

rasa masi dalam keadaan bersih tapi 

kalau habis bermain di luar kelihatan 

kotor pastinya dia cuci tangannya 

 

 

 

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Bila Nova 

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

   

Bagi Orang Tua 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Anak saya itu kalau dirumah selalu 

cuci tangan apalagi dia habis dari 

bermain pasti dia selalu cuci tangan 

bahkan  dia cuci dengan kakinya 

kalau merasa kotor . Kemudian dia 

juga mencuci tangan sebelum makan 

dan sesudah makan itu pasti selalu ia 

lakukan  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan? 

 

 

Tidak ada mungkin yaa paling-paling 

dari anaknya yaa sendiri 

3 Berapa lama anak biasanya 

mencuci tangan ? 

 

 

Kira-kira 1 menit aja 

4 Bentuk pengawasan seperti apa 

yang ibu lakukan saat anak 

pergi mencuci tangan ? 

 

Menemani dia tapi kadang-kadang 

pergi sendiri yaa atau saya hanya 

mengarahkan saja 

5 Apakah anak selalu cuci tangan 

saat di rumah ? 

 

 

 

Anak saya itu kalau dirumah selalu 

cuci tangan apalagi dia habis dari 

bermain pasti dia selalu cuci tangan 

bahkan  dia cuci dengan kakinya. 

Kemudian dia juga mencuci tangan 

sebelum makan dan sesudah makan 
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itu pasti selalu ia lakukan 

  

 

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  :  Riyan 

Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

   

  Bagi Orang Tua 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Saya selaku ibu biasanya anak saya 

itu kalau cuci tangan setelah selesai 

makan dan kadang sebelum makan 

juga cuci tangan dan setelah ia 

bermaian habis bermain di luar 

kelihatan kotor pastinya dia cuci 

tangannya 

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan? 

 

Kalau saya itu sering lupa aja  

3 Berapa lama anak biasanya 

mencuci tangan ? 

 

 

Kira-kira 1 menit aja 

4 Bentuk pengawasan seperti apa 

yang ibu lakukan saat anak 

pergi mencuci tangan ? 

 

Untuk pengawasan saya hanya 

menemani aja 

5 Apakah anak selalu cuci tangan 

saat di rumah ? 

 

 

 

Anak saya itu kalau dirumah cuci 

tangan juga apalagi dia habis dari 

bermain pasti saya arahkan untuk 

cuci tangan  
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Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Fifin 

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

   

  Bagi Orang Tua 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Langsung suruh saja misalnya kalau 

dia habis makan pasti arahkan gitu 

kan untuk cuci tangannya, namun 

kadang kalau dia habis bermain dia 

cuci tangan tidak pake sabu cuci 

hanya air saja  

2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan? 

 

 

Kalau saya itu sering lupa aja  

3 Berapa lama anak biasanya 

mencuci tangan ? 

 

 

Kira-kira 1 menit aja 

4 Bentuk pengawasan seperti apa 

yang ibu lakukan saat anak 

pergi mencuci tangan ? 

 

Untuk pengawasan saya hanya 

menemani aja 

5 Apakah anak selalu cuci tangan 

saat di rumah ? 

 

 

 

Anak saya itu kalau dirumah cuci 

tangan juga apalagi dia habis dari 

bermain pasti saya arahkan untuk 

cuci tangan  

 

  

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari / Tanggal : Minggu, 3 April 2022 

   

  Bagi Orang Tua 

No Mencuci Tangan Pakai Sabun 

dengan Air Mengalir 

Jawaban 

1 Bagaiaman cara ibu 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir ? 

 

Langsung suruh saja misalnya kalau 

dia habis makan pasti arahkan gitu 

kan untuk cuci tangannya, namun 

kadang kalau dia habis bermain dia 

cuci tangan tidak pake sabu cuci 

hanya air saja  
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2 Apa faktor penghambat dalam 

membiasakan anak untuk 

mencuci tangan? 

 

 

Kalau saya itu sering lupa aja  

3 Berapa lama anak biasanya 

mencuci tangan ? 

 

 

Kira-kira 1 menit aja 

4 Bentuk pengawasan seperti apa 

yang ibu lakukan saat anak 

pergi mencuci tangan ? 

 

Untuk pengawasan saya hanya 

menemani aja 

5 Apakah anak selalu cuci tangan 

saat di rumah ? 

 

 

 

Anak saya itu kalau dirumah cuci 

tangan juga apalagi dia habis dari 

bermain pasti saya arahkan untuk 

cuci tangan  

    

4. Kebersihan diri 

 

Lampiran : Wawancara  Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Suluwiy   

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

 

Bagi Kepala Sekolah 

No Kebersihan diri Jawaban 

1 Bagaimana pendapat ibu tentang 

kebersihan diri pada anak di 

sekolah ? 

 

 

 

Anak Alhamdulillah kalau datang 

di sekolah sudah rapi, kebersihan 

kuku, walaupun ada sebagaian 

anak kurang dalam kebersihannya 

karna orang tua yang masih 

kurang peduli di sibukkan dengan 

pekerjaan jadi seperti itu 

2 Bagaimana cara ibu untuk 

meningkatkan kebersihan diri 

pada anak di sekolah 

 

 

 

Di sekolah kami ini belum ada 

program untuk kebersihan diri yaa 

tapi kurang lebih saya 

mengarahkan saja 

3 Apakah ada kerja sama antara 

sekolah dengan orang tua siswa 

mengenai kebersihan diei pada 

anak 

 

Untuk kerja sama tidak ada yaa 

karna memang  di sekolah kamu 

untuk kebersihan diri itu lebih 

menyerahkan ke orang tua siswa  
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Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hasra  

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No Kebersihan diri Jawaban 

1 Bagaimana ibu memberikan 

pemahaman tentang kebersihan 

diri itu penting  pada anak ? 

Paling-paling saya hanya 

menyampaikan saja karna memang 

tidak ada program untuk kebersihan 

diri pada anak 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

kebersihan diri 

 

Penghambatnya lebih ke arah anak-

anaknya yaa susah di kasi tau  

3 Upaya apa yang ibu lakukan 

untuk pembiasaan kebersihan 

diri pada anak ? 

 

Upaya yang saya lakukan lebih 

kurangnya hanya mengarahkan saja 

anak-anak karna kita tau sendiri 

tidak ada program untuk kebersihan 

diri pada anak 

4 Bentuk-bentik kebersihan diri 

apa yang ibu terapkan kepad 

anak ? 

 

Biasanya kebersihan kuku, 

kerapaihan  

5 Apakah pembiasaan kebersihan 

diri dilakukan setiap hari ? 

 

 

Tidak dilakukan setiap hari 

   

 

Lampiran : Wawancara  Guru 

Nama  : Ibu Hermina 

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

  

Bagi Guru 

No Kebersihan diri Jawaban 

1 Bagaimana ibu memberikan 

pemahaman tentang kebersihan 

diri itu penting  pada anak ? 

Alhamdulilah disini kami hanya 

memberikan kebijakan saja kepada 

anak untuk masalah kebersihan diri 

misalnya saya tegur jika dia tidak 

potong kukunya dan menyampaikan 

untuk sikat giginya. Anak-anak 

disini sebagian kurang perhatian dari 

orang tua karena orang tua murid 

yang melahirkan atau mempunyai 

anak lagi, jadi tugasnya terbagi juga 

ibunya lebih ke fokus ke adiknya, 

kadang anak datang di sekolah tidak 
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menyikat rambut  akhirnya 

berantakan begitu dan juga anak-

anak disini itu belum mempunyai 

seragam sekolah karna faktor 

ekonomi orang tua 

2 Apa faktor penghambat dalam 

menerapkan pembiasaan 

kebersihan diri 

 

Penghambatnya lebih ke arah anak-

anaknya yaa susah di kasi tau  

3 Upaya apa yang ibu lakukan 

untuk pembiasaan kebersihan 

diri pada anak ? 

 

Upaya yang saya lakukan lebih 

kurangnya hanya mengarahkan saja 

anak-anak karna kita tau sendiri 

tidak ada program untuk kebersihan 

diri pada anak 

4 Bentuk-bentik kebersihan diri 

apa yang ibu terapkan kepad 

anak ? 

 

Biasanya kebersihan kuku, 

kerapaihan  

   

Lampiran : Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Avril  

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi orang Tua 

No Kebersihan Diri Jawaban 

1 

 

Bagaiaman cara ibu 

menanamkan kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

Saya selaku orang tua yaa untuk 

cara saya kurang lebih misalnya 

kalau dia mandi harus sikat gigi, 

keramas, tidak boleh baju sekolah di 

pakai sehari-hari 

2 Bentuk-bentuk apa saja ibu 

terapkan pada anak dalam 

pembiasaan kebersihan diri ? 

 

Yang paling utama itu yang saya 

lakukan itu harus sikat gigi yaa 

3 Faktor apa yang menjadi 

penghambat dalam pembiasaan 

kebersihan diri pada anak ? 

 

Lebih kurangnya dari anaknya 

sendiri yaa kadang tidak mau 

potong kuku 

4 Pengawasan seperti apa yang ibu 

lakukan terhadap kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

 Untuk bentuk pengawasan saya 

hanya menemani saja 
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Lampiran :  Wawancara Orang Tua 

Nama  : Bila Nova 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi orang Tua 

No Kebersihan Diri Jawaban 

1 

 

Bagaiaman cara ibu 

menanamkan kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

Saya selaku orang tua yaa untuk 

cara saya lakukan kurang lebih 

misalnya kalau dia mandi harus 

sikat gigi, rambutnya harus disisir 

supaya rapi karna akan di panjang 

tu rambutnya tapi kadang dia tidak 

ikat rambutnya  

2 Bentuk-bentuk apa saja ibu 

terapkan pada anak dalam 

pembiasaan kebersihan diri ? 

 

Sikat gigi karna gigi anaknya saya 

itu sudah hitam-hitam 

3 Faktor apa yang menjadi 

penghambat dalam pembiasaan 

kebersihan diri pada anak ? 

 

Lebih kurangnya dari anaknya 

sendiri  

4 Pengawasan seperti apa yang ibu 

lakukan terhadap kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

 Untuk bentuk pengawasan saya 

hanya menemani saja 

 

Lampiran : wawancara  orang tua  

Nama  : Riyan 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022  

   

Bagi orang Tua 

No Kebersihan Diri Jawaban 

1 

 

Bagaiaman cara ibu 

menanamkan kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

Saya selaku orang tua yaa anak saya 

untuk masalah kebersihan diri yaa 

alhamdulillah sudah baik yaa karna 

anak saya itu setiap kali mandi pasti 

keramas terus biasakan sikat gigi itu 

aja yang saya lakukan 

2 Bentuk-bentuk apa saja ibu 

terapkan pada anak dalam 

pembiasaan kebersihan diri ? 

 

Kebersihannya pakaiannya 

kemudian kalau saya liat kukunya 

dia panjang saya potongkan 

3 Faktor apa yang menjadi 

penghambat dalam pembiasaan 

kebersihan diri pada anak ? 

 

Lebih kurangnya dari anaknya 

sendiri yaa kadang tidak mau yang 

kemudian fasilitas maksudnya kalau 

cuci tangan itu timba  

4 Pengawasan seperti apa yang ibu 

lakukan terhadap kebersihan diri 

 Untuk bentuk pengawasan saya 

hanya menemani  
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pada anak di rumah ? 

 

 

 

Lampiran : Wawancara Orang Tua 

Nama  : Fifin 

Hari  / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

    

Bagi orang Tua 

No Kebersihan Diri Jawaban 

1 

 

Bagaiaman cara ibu 

menanamkan kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

Saya selaku orang tua yaa untuk 

cara saya lakukan kurang lebih 

misalnya kalau dia mandi harus 

sikat gigi, kadang lupa gitu dai 

potong kuku 

2 Bentuk-bentuk apa saja ibu 

terapkan pada anak dalam 

pembiasaan kebersihan diri ? 

 

Kebersihannya pakaiannya 

kemudian kalau saya liat kukunya 

dia panjang saya potongkan 

3 Faktor apa yang menjadi 

penghambat dalam pembiasaan 

kebersihan diri pada anak ? 

 

Dari anaknya sendiri yaa kadang 

tidak mau yang kemudian saya 

sendiri saya lupa  

4 Pengawasan seperti apa yang ibu 

lakukan terhadap kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

 Untuk bentuk pengawasan saya 

hanya menemani  

 

 

Lampiran : Wawancara Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari  / Tanggal : Minggu, 3 April 2022 

    

Bagi orang Tua 

No Kebersihan Diri Jawaban 

1 

 

Bagaiaman cara ibu 

menanamkan kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

Saya selaku orang tua yaa untuk 

cara saya lakukan kurang lebih 

misalnya kalau dia mandi harus 

sikat gigi, harus sisir rambut kalau 

sudah mandi 

2 Bentuk-bentuk apa saja ibu 

terapkan pada anak dalam 

pembiasaan kebersihan diri ? 
 

Anak saya kalau dirumah yaa 

maklum lah saya kan sibuk kerja 

kan mana saya mau urus lagi 
adiknya kan jadi kadang-kadang 

saya tidak perhatikan kebersihan 

dirinya seperti potong kuku, 

keramasnya kadang anak saya 

keramas tidak pake sampo dan 
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lainnya sebagainya 

3 Faktor apa yang menjadi 

penghambat dalam pembiasaan 

kebersihan diri pada anak ? 

 

Lebih kurangnya dari anaknya 

sendiri yaa kadang tidak mau yang 

kemudian saya sendiri saya lupa 

karan itu tadi sibuk dengan adiknya 

4 Pengawasan seperti apa yang ibu 

lakukan terhadap kebersihan diri 

pada anak di rumah ? 

 

 Untuk bentuk pengawasan saya 

hanya menemani  atau liat-liat dari 

jauh saja tapi tidak jauh sekali 

 

 

5. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 

 

Lampiran : Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Suluwiy 

Hari  / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

    

Bagi kepala sekolah 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah menggunakan 

jamban yang bersih dan sehat 

untuk anak ? 

Memang untuk program ini kamu 

tidak kami cantumkan namun kami 

memperhatikan juga seperti 

menjaga kebersihannya itu yaa 

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat 

Biasanya itu kan mesin airnya 

sering kali rusak kadang kelu belum 

sempat ambil yaa terpaksa kamu 

pergi timba yaa kalau misalnya ada 

anak yang mau pipis 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban di sekolah? 

Kami biasanya sebelum pulang 

sekolah menyapu dulu terus 

membuang sampahnya 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

Iya kami pasti mengawasi anak jika 

mau ke WC  

 

 

Lampiran : Wawancara Guru 

Nama  : Hasra 

Hari  / Tanggal : Selasa, 23 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah menggunakan 

jamban yang bersih dan sehat 

untuk anak ? 

Iya Alhamdulillah jamban kami 

sejauh ini masih bersih dan tidak 

berbau 

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

Dari mesin airnya yaa 
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bersih dan sehat 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban di sekolah? 

Seringkali kami menyapu sebelum 

pulang sekolah 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

 

Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hermina 

Hari  / Tanggal : Selasa, 24 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah menggunakan 

jamban yang bersih dan sehat 

untuk anak ? 

Iya Alhamdulillah kami 

menggunakan jamban yang bersih 

agar anak-anak Nyman juga kan 

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat 

Pengelolaan airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban di sekolah? 

Mungkin udah sama yaa dengan 

guru-guru itu menyapu dan 

memriksa apaka semuanya sudag 

rapid an bersih 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

Lampiran :Wawancara Orang Tua 

Nama  : Avril 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah anak menggunakan 

jamban bersih dan sehat ? 

Iya Alhamdulillah anak sudah 

menggunakan jamban yang bersih 

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat? 

Dari mesin airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban? 

Paling-paling saya bersihkan kalau 

sudah kotor 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 
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Lampiran :Wawancara Orang Tua 

Nama  : Bila Nova 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah anak menggunakan 

jamban bersih dan sehat ? 

Iya  

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat? 

Dari mesin airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban? 

Paling-paling saya bersihkan kalau 

sudah kotor dan melakukan 

pengurasan untuk panampungan air 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

Lampiran :Wawancara Orang Tua 

Nama  : Riyan 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah anak menggunakan 

jamban bersih dan sehat ? 

Iya  

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat? 

Dari mesin airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban? 

Paling-paling saya bersihkan kalau 

sudah kotor dan melakukan 

pengurasan untuk panampungan air 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

Lampiran :Wawancara Orang Tua 

Nama  : Fifin 

Hari  / Tanggal : Selasa, 29 Maret  2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah anak menggunakan 

jamban bersih dan sehat ? 

Iya  
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2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat? 

Dari mesin airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban? 

Saya bersihkan saja kalau sudah 

kotor atau sudah tidak nyaman lagi 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

Lampiran :Wawancara Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari  / Tanggal : Minggu, 3 April  2022 

    

Bagi Guru 

No Menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat 

Jawaban 

1 

 

Apakah anak menggunakan 

jamban bersih dan sehat ? 

Iya  

2 Apa yang menjadi kendala 

dalam penggunaan jamban yang 

bersih dan sehat? 

Dari mesin airnya 

3 Upaya apa yang di lakukan 

untuk menjaga kebersihan 

jamban? 

Saya bersihkan saja kalau sudah 

kotor atau sudah tidak nyaman lagi 

4 Apakah anak mendapat 

pengawasan saat pergi di WC? 

 iya 

 

 

6. Olahraga yang teratur dan terstruktur 

 

Lampiran :Wawancara kepala sekolah 

Nama  : Suluwiy 

Hari  / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

    

Bagi kepala sekolah 

No Olahraga yang teratur dan 

terstruktur 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program olahraga teratur dan 

terstruktur? 

Iya kami menerapkan olahraga 

senam yaa 

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Hanya satu kali dalam satu minggu 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya selalu rutin 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Itu di laksanakn pagi yaa jadi kalau 

sudah semua anak-anak pada datang 

maka guru langsung mengarahkan 
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untuk senam 

 

Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hasra 

Hari  / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Olahraga yang teratur dan 

terstruktur 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program olahraga teratur dan 

terstruktur? 

Iya kami terapkan olahraga senam 

yang di pimpin kami guru-guru jadi 

anak-anak wajib pada hari sabtu 

memkai seragam olahraga 

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Hanya satu kali dalam satu minggu 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya sejauh ini Alhamdulillah rutin 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Ya di arahkan untuk berbaris 

setelah itu kami melakukan senam 

 

 

Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hermina 

Hari  / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Olahraga yang teratur dan 

terstruktur 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program olahraga teratur dan 

terstruktur? 

Iya kami laksanakan dengan 

olahraga senam pagi yaa 

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Satu kalai aja 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya rutin 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Pertama-tama pastinya kami 

melakukan barisan supaya rapi yaa 

setelah itu langsung melakukan 

senam 
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7. Menimbang Berat Badan dan Tinggi Badan 

 

Lampiran :Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Suluwiy 

Hari  / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

    

Bagi kepala sekolah 

No Menimbang Berat Badan dan 

Tinggi badan 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program penimbangan berat 

badan dan tinggi badan? 

Iya itu sala satu program yang di 

terapkan di sekolah agar 

mengetahui perkembangan dan 

pertumbuhan anak 

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Satu kali tiap bulan 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya rutin dilakukan 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Biasanya di akhir tanggal yaa jadi 

di lakukan pada saat pagi setelah 

sudah berkumpul anak dan kadang 

ada juga yang tidak datang juga 

 

 

 

Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hasra 

Hari  / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menimbang Berat Badan dan 

Tinggi badan 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program penimbangan berat 

badan dan tinggi badan? 

Iya kami laksanakan  

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Satu kali dalam satu bulan 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

iya 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Pelaksanaanya itu sebelum proses 

pembelajaran yaa kalau anak-anak 

sudah pada datang yaa kami 

langsung lakukan penimbangan 

berat badan dan tinggi badan 
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Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hermina 

Hari  / Tanggal : Kamis, 24  Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Menimbang Berat Badan dan 

Tinggi badan 

Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

program penimbangan berat 

badan dan tinggi badan? 

iya 

2 Berapa kali di lakukan program 

ini ? 

Satu kali dalam satu bulan 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya rutin 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Mungkin akan sama dengan 

penjelasan dari guru-guru lain yaa 

jadi kecuali sudah pada datang 

semua anak-anak baru kami 

laksanakan 

 

 

 

8. Memberantas Jentik Nyamuk 

 

Lampiran :Wawancara Kepala Sekola 

Nama  : Suluwiy 

Hari  / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022 

    

Bagi kepala sekolah 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sejauh ini sebenar belum ada 

program khusus untuk memberantas 

jentik nyamuk hanya saja guru-guru 

melakukan kegitan menyapu setiap 

hari setelah anak-anak pulang 

2 Apakah guru selalu melakukan 

pengurasan pada tempat 

penampungan air 

Guru pasati melakukan pengurasan 

kalau dilihat tempat penampungan 

air tersebut terlihat kotor 

3 Apakah rutin di lakukan program 

ini? 

Iya dilaksanakan setiap hari oleh 

guru setiap jam pulang 

4 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

 Pelaksanaannya yaa setiap jam 

pulang pasti guru menyapu dan 

membersihkan sampah 
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Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Hasra 

Hari  / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

 Sebenarnya tidak ada program 

untuk memberantas jentik hanya 

saja kami menyapu didalam kelas 

2 Apakah rutin dilakukan Iya rutin dilaksanakan setelah jam 

pulang sekolah 

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Pelaksanaannya yaa setiap jam 

pulang pasti guru menyapu dan 

membersihkan sampah 

 

 

 

Lampiran :Wawancara Guru 

Nama  : Harmina 

Hari  / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah sekolah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik disekolah tidak 

ada hanya saja menyapu didalam 

kelas dan juga membuang sampah-

sampah setelah jam pulang dan itu 

setiap hari dilakukan 

2 Apakah rutin dilakukan Iya rutin dilaksanakan setelah jam 

pulang sekolah 

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Pelaksanaannya yaa setiap jam 

pulang pasti guru menyapu dan 

membersihkan sampah 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Avril 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 
pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 
memberantas jentik tidak ada hanya 

saja kalau ada nyamuk paling-

paling saya belikan raket nyamuk 

2 Apakah rutin dilakukan Tergantung juga 

3 Bagaimana pelaksanaanya Biasanya sebelum tidur begitu dan 
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program ini? juga saya berusaha tidak ada 

tumpukan pakaian 

 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Bila Nova 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik tidak ada hanya 

saja kalau ada nyamuk paling-

paling saya belikan raket nyamuk 

2 Apakah rutin dilakukan Tergantung kadang juga tidak rutin 

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Biasanya sebelum tidur begitu dan 

juga saya berusaha tidak ada 

tumpukan pakaian 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Riyan 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik tidak ada hanya 

saja saya rutin untuk menyapu saja 

dirumah 

2 Apakah rutin dilakukan Iya kalau untuk menyapu dan 

membersihkan sampah-sampah  

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Biasanya pagi saya menyapu dan 

membersihkan agar tidak nyamuk 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Riyan 

Hari  / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik tidak ada hanya 

saja saya rutin untuk menyapu saja 

dirumah 

2 Apakah rutin dilakukan Iya kalau untuk menyapu dan 
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membersihkan sampah-sampah  

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Biasanya pagi saya menyapu dan 

membersihkan agar tidak nyamuk 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Fifin 

Hari  / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik tidak ada hanya 

saja saya rutin untuk menyapu saja 

dirumah 

2 Apakah rutin dilakukan Iya kalau untuk menyapu dan 

membersihkan sampah-sampah  

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Biasanya pagi saya menyapu dan 

membersihkan agar tidak nyamuk 

 

 

 

Lampiran :Wawancara  Orang Tua 

Nama  : Anwar 

Hari  / Tanggal : Minggu, 3 April 2022 

    

Bagi Guru 

No Memberantas Jentik Nyamuk Jawaban 

1 

 

Apakah melaksanakan 

pemberantasan jentik? 

Sebanarnya untuk program 

memberantas jentik tidak ada hanya 

saja saya rutin untuk menyapu saja 

dirumah 

2 Apakah rutin dilakukan Iya kalau untuk menyapu dan 

membersihkan sampah-sampah  

3 Bagaimana pelaksanaanya 

program ini? 

Biasanya pagi saya menyapu dan 

membersihkan agar tidak nyamuk 
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Lampiran 7. Instrumen Dokumentasi 

 

No Jenis Dokumentasi 

1 Profil Paud Mina-Minanga 

2 Dokumentasi Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Pembiasaan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Paud Mina-Minanga Di Desa 

Linsowu Kabupaten Buton Utara 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Wawancara Dengan Guru Paud Mina-Minanga  
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Gambar : Dokumentasi Dengan Orang Tua Siswa 
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Gambar : Dokumentasi Dengan Anak Yang Membuang Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar : Dokumentasi Dengan Anak Yang Mengosumsi Jajan 
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Gambar : Dokumentasi  Anak pergi beli warung 

 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi dengan Anak mencuci tangan 

 

 

 

 

Gambar: Dokumentasi Dengan  Anak Menyimpan Alat Mainan 
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Gambar: Dokumentasi Dengan Anak Sedangn Makan Sebelum  Proses 

Pembelajaran  

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak Sedang Olahraga senam 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak Sedang Mengukur Tinggi Badan dan Berat Badan 
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Gambar : Dokumentasi Dengan Fasilitas Di Paud Mina-Minanga 

 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak Sedang Mandi 

 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak sedang Menyikat Gigi 
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Gambar : Dokumentasi Anak Sedang Makan di Rumah 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak sedang Makan di Halaman Rumah 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Anak Sedang Membuang Sampah di Rumah 

 

 

 

 

 

Gambar : Dokumentasi Dengan Gedung Paud Mina-Minanga 
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Dokumentasi : Gambar Buku Perkembangan Anak 
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