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Abstrak  

 

Perilaku kebersihan tangan adalah aktvitas atau kegitan yang dilakukan dalam rangka 

menjaga dan mengendalikan infeksi. Hal yang perlu dilakukan antara lain cuci tangan dan 

potong kuku. Permasalahan yang banyak terjadi pada anak usia sekolah adalah infeksi, seperti 

diare, ISPA, dan cacingan. Penggunaan media dalam penyuluhan sangatlah penting dalam 

merangsang otak agar mudah memahami suatu informasi. Buku pop-up adalah salah satu 

media pembelajaran berbentuk 3 dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

media buku pop-up terhadap perilaku cuci tangan anak usia sekolah di SDN 02 Harjosari 

Kabupaten Karanganyar.  

Desain penelitian ini adalah quasy experiment dengan rancangan pre test and post test  

nonequivalent with control design dengan teknik pengambilan sampel  purposive sampling dan 

total 42 responden yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu 21 siswa kelompok perlakuan 

penyuluhan dengan buku pop-up  dan 21 siswa kelompok kontrol penyuluhan dengan metode 

ceramah. Penilaian dengan menggunakan lembar observasi perilaku kebersihan tangan yang 

berisi 8 aspek cuci tangan dan 7 aspek potong kuku. Hasil analisis uji paired t-test  pada kedua 

kelompok didapatkan hasil masing-masing  p-value = 0,000 yang artinya ada pengaruh 

penyuluhan dengan buku pop-up dan metode ceramah. Pada hasil analisis uji independent t-

test didapatkan hasil p-value = 0,018 yang artinya ada perbedaan mean antara kedua kelompok 

yaitu sebesar 1.23810. Harapan untuk penelitian selanjutnya bisa membandingkan dengan 

media lain untuk mengetahui media yang paling efektif. 
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Abstract 

 

Hand hygiene behavior is an activity carried out to maintain and control infection by 

washing hands and cutting nails. Problems that often occur in school-age children are 

infections such as diarrhea, ARI, and intestinal worms. The use of extension media is crucial 

in stimulating the brain to understand the information clear. Pop-up books are a 3-dimensional 

learning medium. This study aimed to determine the effect of pop-up book media on the 

handwashing behavior of school-age children at SDN 02 Harjosari of Karanganyar. 

This study used a quasi-experiment with a pre-test and post-test non-equivalent control 

design. Purposive sampling was applied to determine its samples, which consisted of 42 

respondents: 21 in the treatment group and 21 in the control group. The assessment was 

measured by the hand-hygiene behavior observation sheet, consisted of eight aspects of 

handwashing and seven aspects of cutting nails. The result of the paired t-test analysis showed 

the results of both groups with p-value = 0.000 since there was an effect of counseling with 

pop-up books and lecture methods. The independent t-test obtained p-value = 0.018 since there 

was a mean difference between the two groups by 1.23810. It is expected to further research 

to compare with other media to find out which media is most effective. 
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1. PENDAHULUAN 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

merupakan sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran seseorang, keluarga atau 

masyarakat di bidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat (Kemenkes, 2013). Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah 

adalah upaya untuk memberdayakan siswa, 

guru, dan masyarakat dan sekolah agar tahu, 

mau dan mampu mempraktikkan PHBS dan 

berperan aktif dalam mewujudkan sekolah 

sehat (Dinkes Kabupaten Batu Bara, 2015).     

Kunci terwujudnya tujuan PHBS di sekolah 

adalah warga sekolah itu sendiri, termasuk 

anak sekolah atau siswa sebagai agen 

perubahan untuk mempromosikan perilaku 



hidup bersih dan sehat baik di lingkungan 

sekolah, keluarga maupun masyarakat 

(Proverawati dan Rahmawati, 2012). 

Indikator PHBS di sekolah antara lain: 

mencuci tangan dengan sabun sebelum dan 

sesudah makan, mengkonsumsi jajanan 

sehat, menggunakan jamban bersih dan 

sehat, olahraga yang teratur, memberantas 

jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan 

sekolah, dan membuang sampah pada 

tempatnya (Kemenkes RI, 2016). 

Permasalahan terkait PHBS sering 

terjadi pada anak sekolah dasar dengan 

rentang usia 6-12 tahun. Pada usia itu anak 

sangat rentan terhadap infeksi karena 

kebiasaan bermain atau kurang 

memperhatikan lingkungan yang bersih 

(Sulistyoningsih, 2011). Presentase anak 

sekolah dasar yang terkena infeksi penyakit 

sebesar 80% karena tidak menjaga 

kebersihan tangan. Penyakit yang timbul 

akibat tidak menjaga kebersihan tangan 

seperti ISPA 25%, cacingan 60-70%, dan 

diare 50-60% (Riskesdas, 2013). 

Perilaku kebersihan tangan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu pengetahuan dan sikap (Notoatmodjo, 

2010). Orang yang memiliki pengetahuan 

yang baik akan menciptakan sikap positif 

yang akan mempengaruhi perilaku seseorang 

(Sunaryo, 2014). Pada penelitian Suraya 

(2018) menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan 

dan praktik kebersihan tangan. 

Merubah perilaku bukan merupakan 

hal yang mudah. Meskipun perilaku cuci 

tangan merupakan salah satu cara yang paling 

efektif dan murah dalam mencegah berbagai 

penyakit, namun pada kenyataannya jarang 

dipraktekkan (Global Handwashing Day, 

2008). Apabila perilaku didasari oleh 

pengetahuan, kesadaran serta sikap yang 

positif maka perilaku tersebut akan bersifat 

abadi (Ningsih, 2013). Semakin tinggi 

pengetahuan seseorang tentang mencuci 

tangan, semakin baik sikap mereka dalam 

penerapan cuci tangan (Wati, 2011). Pada 

penelitian yang dilakukan Sulastri & Purna 

(2014) menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku anak sekolah tentang PHBS (p = 

0.005). Selain itu, pada penelitian Kahusadi 

(2018) menunjukkan perbedaan sikap yang 

signifikan sebelum dan sesudah dilakukan 

penelitian dengan p value = 0,000. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan ialah penggunaan media 

pembelajaran yang tepat. Media 

pembelajaran banyak jenis dan macamnya, 

dari yang paling sederhana dan murah hingga 

yang canggih dan mahal (Arsyad, 2016). 

Secara garis besar media pembelajaran 



digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu media 

gravis, media audio, dan media audio visual. 

Salah satu jenis media gravis yang unik 

adalah buku pop-up (Ahmad, 2014). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh media buku pop-up 

terhadap perilaku kebersihan tangan pada 

anak usia sekolah di SD Negeri 02 Harjosari 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 02 

Harjosari Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar pada bulan Juli-

Agustus 2020. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif, dengan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah quasi 

experiment dengan rancangan pre test and 

post test  nonequivalent with control design 

yang artinya peneliti melakukan intervensi 

pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebagai pembanding dengan maksud 

peneliti ingin mengetahui apakah ada 

perbedaan sebelum dan setelah pemberian 

pendidikan kesehatan dengan buku pop-up 

terhadap perilaku kebersihan tangan 

(Dharma,2011). 

Sampel dalam penelitian ini 42 anak  

sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Teknik 

pengambilan sampel dengan purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data  dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah 

dilakukan uji validitas (0,851) dan reliabilitas 

(0,827). Penelitian ini dibantu 3 asisten 

peneliti. Lembar observasi terdiri dari 8 aspek 

cuci tangan dan 7 aspek potong kuku.  

Penyuluhan menggunakan buku pop-up 

sebagai media dalam penyuluhan. Teknik 

analisis menggunakan software IBM SPSS 

Statistics versi 16.01 for Windows. Pada 

penelitian ini menggunakan data parametrik. 

Uji hipotesis menggunakan uji independent t-

test dan paired t-test (Dahlan, 2014).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tentang pengaruh media 

buku pop-up terhadap perilaku kebersihan 

tangan pada anak usia sekolah di SD Negeri 

02 Harjosari Karanganyar. Dari kegiatan 

penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: 

Analisa Univariat 

Tabel 1. 1 karakteristik responden 

berdasarkan umur (n=42) 

Kelompok N Min Max Mean 

Perlakuan 21 10 11 10.67 

 Kontrol 21 10 11 10.33 

Semakin bertambahnya umur semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikir, namun pengetahuan dan pengalaman 

juga berpengaruh terhadap perilaku 

kebersihan tangan pada anak usia sekolah. 

Penelitian Rahmawati dan Noviani (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan 



Hand Hygiene Pada Anak Sekolah Dasar di 

SD. Muhammadiyah Senggotan” 

menyatakan bahwa usia mempunyai 

pengaruh terhadap daya tangkap dan pola 

pikir seseorang, semakin bertambah usia 

akan semakin berkembang pula pola pikir 

dan bertambah pula pengetahuan dan 

wawasan seseorang. 

Table 1.2 karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin 

Kelompok Laki-Laki Perempuan Total 

Perlakuan 11 (52.4%) 10 (47.6%) 21 (100%) 

Kontrol 15 (71.4%) 6 (28.6) 21 (100%) 

Pada  penelitian di SDN 02 Harjosari 

Kabupaten Karanganyar tidak menunjukan 

adanya perilaku yang dominan berdasarkan 

jenis kelamin. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Kartika (2016) “Faktor-Faktor 

yang Berhubungan dengan Perilaku Cuci 

Tangan Pakai Sabun pada Siswa Sekolah 

Dasar Negeri 01 Sambiroto Kota Semarang” 

bahwa tidak ada hubungan antara jenis 

kelamin dengan perilaku cuci tanga pakai 

sabun dengan p-value sebesar 0,381. 

Table 1.3 karakteristik responden 

berdasarkan pekerjaan oarngtua 

Jenis 

Pekerjaan  

Kelompok 

Perlakuan 
Kelompok Kontrol 

Swasta 11 (52.4%) 12 (57.1%) 

Buruh 6 (28.6%) 2(9.5%) 

IRT 4(19 %) 7 (33.3%) 

Total 21 (100%) 21 (100%) 

Pekerjaan orangtua pastinya berkaitan 

dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan 

yang sangat berperan dalam mendorong anak 

untuk berperilaku. Penelitian ini sejalan 

dengan Mahfudhah (2012) yang berjudul 

“Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan 

Pekerjaan Ibu Terhadap Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah 

Tangga Di Desa Reukih Dayah Kecamatan 

Indrapuri Kabupaten Aceh Besar” 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pekerjaan ibu dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat pada tatanan rumah tangga dengan 

nilai p- value 0,044. Selain itu penelitian 

Berliana (2016) menunjukkan ada hubungan 

antara peran orang tua dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan nilai P-Value = 

0.000. Pekerjaan yang dilakukan orangtua 

berkaitan erat dengan pengetahuan orang tua 

dalam menerapkan kebersihan dirumah yang 

berdampak pada kebiasaan atau perilaku 

kebersihan anak sehari-hari. 



Table 1.4 normalitas data 

 
Kelomp

ok 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Pre Test 
Perlakua

n 
.912 21 .061 

Post 

Test 

Perlakua

n 
.904 21 .042 

Pre Test Kontrol .921 21 .090 

Post 

Test 
Kontrol .938 21 .197 

Dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa 

distribusi data normal. Jadi menggunakan uji  

independent t-test untuk mengetahui beda 

dan paired t-test untuk mengetahui pengaruh 

Tabel 1.5 hasil uji paired t-test 

kelompok Sig. 2 tailed 

Perlakuan 0,000 

kontrol 0,000 

Pada kelompok perlakuan dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan media buku 

pop-up dan setelah dianalisis dengan uji 

paired t-test didapatkan p-value = 0,000 yang 

artinya ada pengaruh pendidikan kesehatan 

dengan media buku pop-up terhadap perilaku 

kebersihan tangan pada anak di SDN 02 

Harjosari. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Suci (2020) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Pop 

Up Book Pada Materi Pencegahan Anemia 

Untuk Siswa SD” bahwa ada pengaruh 

pemberian buku pop-up terhadap 

peningkatan pengetahuan pencegahan 

anemia pada anak SD dengan p-value = 

0,000.  Pada kelompok kontrol dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah dan setelah di analisis dengan uji 

paired t-test didapatkan hasil p-value = 0,000 

yang artinya ada pengaruh pemberian 

pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah terhadap perilaku kebersihan tangan 

anak di SDN 02 Harjosari Kabupaten 

Karanganyar. 

Menurut Notoatmodjo (2010) salah satu 

starategi untuk perubahan perilaku adalah 

pemberian informasi guna meningkatkan 

pengetahuan sehingga timbul kesadaran yang 

pada akhirnya orang akan berperilaku sesuai 

dengan pengetahuannya tersebut. 

Penyuluhan dengan metode ceramah dapat 

meningkatkan pengetahuan. Hal ini 

sependapat dengan pendekatan Green dalam 

Tampubolon (2009) bahwa dengan 

pendekatan edukasional dapat merubah 

perilaku seseorang termasuk pengetahuan, 



dimana intervensi yang diberikan merupakan 

proses pendidikan kesehatan untuk merubah 

perilaku. Penelitian ini sejalan dengan Lubis 

(2013) yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan 

Dengan Metode Ceramah Dan Diskusi 

Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan 

Sikap Anak Tentang PHBS Di Sekolah Dasar 

Negeri 06 Kelurahan Namogajah Kecamatan 

Medan Tuntungan Tahun 2013” bahwa ada 

perbedaan pengetahuan dan sikap responden 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

sehingga dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penyuluhan dengan metode ceramah 

terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 

responden tentang PHBS sesudah diberikan 

penyuluhan dengan p-value = 0,001.  

Pada dasarnya banyak faktor yang 

mempengaruhi daya tangkap anak. 

Penggunaan media yang menarik menjadi 

salah satu contoh cara yang efektif untuk 

pembelajaran. Namum tidak menutup 

kemungkinan cara ceramah pun juga bias 

efektif, semua tergantung cara penyampaian 

dan berapa kali memperoleh pembelajaran 

tersebut. 

4. KESIMPULAN 

Hasil analisa uji paired t-test pada kelompok 

perlakuan dengan nilai sig. = 0,00 sehingga P 

value < 0,05 ada pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan media buku pop-up pada 

kelompok perlakuan. Hasil analisa uji paired 

t-test pada kelompok kontrol.dengan nilai 

sig. = 0,00 sehingga P value < 0,05 artinya 

ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan 

metode ceramah. 

5. SARAN 

Bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan 

informasi tentang salah satu strategi edukasi 

kebersihan tangan yang baik dan benar 

dengan media buku pop-up. Peneliti lain juga 

bisa membandingkan dengan menggunakan 

media lain agar bisa tahu media apa yang 

paling efektif. 
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