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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama di kehidupan anak.

Pengupayaan mendidik anak usia 0-6 tahun dengan pemberian stimulus guna

mendukung tumbuh kembang fisik dan intelektual yang bertujuan mempersiapkan

anak untuk mengakses pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan yang berguna

untuk kehidupan sehari-hari disebut dengan PAUD atau Pendidikan Anak Usia

Dini (Erida, 2018). Anak tumbuh dan berkembang secara alamiah berawal dari

dalam kandungan sampai akhir hayat. Berbagai aspek perkembangan anak usia

dini yang saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan meliputi fisik

motorik; nilai, agama, dan moral; kognitif; bahasa; sosial emosional; dan seni

(Sulaiman, Ardianti, & Selviana, 2019).

Perkembangan fisik berhubungan dengan postur tubuh (tinggi dan berat

badan) disertai pertumbuhan otak (Murti, 2018). Perkembangan fisik menjadi

dasar tahap perkembangan karena otak merupakan pusat inti tubuh untuk

mengolah rangsangan yang diterima dan mengatur tubuh untuk memberikan

respon. Perkembangan motorik menurut Hurlock (Khadijah & Amelia, 2020)

berhubungan dengan kemampuan kontrol tubuh yang dicapai melalui koordinasi

saraf. Berdasarkan kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan perkembangan

fisik motorik adalah proses tumbuh kembang berkelanjutan secara signifikan

melibatkan tulang, otot serta saraf seiring bertambahnya usia kemudian

membangun keterampilan pergerakan anak.

Anak yang aktif bergerak akan mendukung proses belajar ketika anak

bereksplorasi di lingkungannya. Stimulasi motorik diberikan kepada anak untuk

mengembangkan keterampilan motorik dengan mengasah gerakan dasar dan halus,

keahlian mengatur dan mengendalikan pergerakan tubuh, serta pola hidup sehat

sehingga mampu mendukung tumbuh kembang jasmani yang sehat, kuat, dan

terampil (Komaini, 2018). Sehat berdasarkan World Health Organization (WHO)

sebagai keadaan yang bebas dari penyakit dan memiliki kemampuan
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menyeimbangkan fungsi fisik, mental, dan sosial; maka kualitas kehidupan

mengenai kesehatan mencakup tiga bidang yakni fisik, psikologi (kognitif dan

emosional), serta sosial (Michalos dalam Vionalita & Kusumaningtiar, 2017).

Kesehatan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Saat anak tidak

dalam kondisi sehat, maka akan menghambat aktivitas yang dilakukan anak

sehingga mempengaruhi perkembangan anak. Kesehatan optimal akan

menciptakan generasi anak yang cerdas dengan imun tubuh kuat terlindungi dari

penyakit (Mardhiati, 2019). Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan

anak ialah dengan mengadakan sarana yang cukup di lingkungan sekitar untuk

membantu anak berperilaku hidup bersih dan sehat (Kandou & Kandou, 2018).

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kecakapan hidup anak pada masa

pandemi covid-19. Masa pandemi covid-19 ialah masa penyebaran virus corona

yang menyerang saluran pernapasan manusia dan hewan di seluruh dunia (Ais,

2020). Virus covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret

2020 (Ismiati, dkk., 2021). Keberadaan covid-19 ini menyebabkan perubahan

salah satunya adaptasi baru beraktivitas dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Pemerintah bersama masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang berupaya

menghentikan penyebaran covid-19. Protokol kesehatan meliputi perilaku

menjaga kesehatan fisik, mencuci tangan, dan menggunakan masker, serta

menjaga jarak (Awailuddin, dkk., 2020); hal tersebut merupakan bagian dari

perilaku hidup bersih dan sehat.

Orang tua mendapat tanggung jawab utama atas kesehatan anak pada proses

tumbuh kembang anak selama masa pandemi covid-19, karena anak

menghabiskan lebih banyak waktu berada di rumah. Perihal penting yang

diajarkan orang tua kepada anaknya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

ialah menjaga kebersihan diri dan lingkungan; perilaku makan dan minum selain

bergizi dengan jumlah sesuai kebutuhan juga yang bersih; keseimbangan antara

aktivitas, istirahat, dan olahraga; perilaku terhadap sakit penyakit yang meliputi

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, perencanaan

pengobatan, maupun menghindarkan hal-hal yang membahaya kesehatan

(Anhusadar & Islamiyah, 2021). Anak secara optimal dapat berperilaku hidup
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bersih dan sehat melalui pembiasaan oleh orang tua di rumah dan kerjasama

antara orang tua bersama guru. Jika perilaku hidup bersih dan sehat dipraktikkan

di rumah, selanjutnya anak akan menerapkan pembiasaan tersebut di lingkungan

luar rumah. Lingkungan rumah dan sekolah untuk memberikan pembinaan yang

konsisten pada anak harus menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penelitian ini menggunakan indikator perilaku hidup bersih dan sehat anak

usia 5-6 tahun pada masa pandemi covid-19 yang merupakan adaptasi dari

Anhusadar & Islamiyah (2021); Awailuddin, dkk. (2020); Mardhiati (2019);

Astuti (2016); Kemenkes RI (2016) yaitu: 1. sikat gigi dua kali sehari

menggunakan pasta gigi, 2. mandi dua kali sehari menggunakan sabun, 3.

keramas setiap dua hari sekali, 4. memotong kuku tangan dan kuku kaki seminggu

sekali, 5. cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, 6.

terbiasa sarapan pagi, 7. mau minum air putih, 8. makan tiga kali sehari, 9. mau

makan sayur dan buah, 10. minum susu setiap hari, 11. tidur 11 jam dalam sehari,

12. bangun pagi sebelum jam 5 pagi, 13. melakukan aktivitas tidur siang, 14.

olahraga seminggu sekali, 15. mau minum obat pada saat sedang sakit, 16. mau

diantar ke dokter pada saat tidak enak badan, 17. keluar rumah menggunakan

masker, 18. cuci tangan setelah berkegiatan, 19. menjaga jarak, 20. menutup

mulut pada saat batuk dan bersin, 21. membuang sampah pada tempatnya, 22.

merapikan mainan, 23. membantu membersihkan lingkungan rumah, 24.

meletakkan alas kaki pada tempatnya, 25. buang air kecil dan buang air besar pada

tempatnya.

Peneliti mewawancarai 3 Kepala Sekolah PAUD di Kelurahan Cangkol,

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yaitu TK Desa Cangkol, BA

Aisyiyah Kepoh, dan RA Al Hidayah pada bulan Mei dan Juni 2021 (Lampiran 9),

diperoleh hasil bahwa orang tua bertanggung jawab penuh melatih perilaku hidup

bersih dan sehat pada anak, karena anak mengikuti pembelajaran di sekolah

terbatas waktu yang hanya satu hingga satu setengah jam saja selama pandemi

COVID-19 sehingga upaya guru ialah melalui media Whatsapp dengan

memberikan informasi kepada orang tua kemudian orang tua yang membina anak.

Sebagai contoh yaitu pembiasaan makan buah dan sayur ketika sebelum pandemi
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COVID-19 dilakukan makan bersama di sekolah setiap seminggu sekali, namun

sekarang kegiatan tersebut sudah ditiadakan maka orang tua bertanggung jawab

membiasakan anak untuk makan buah dan sayur. Orang tua juga bertanggung

jawab memotong kuku tangan dan kuku kaki, guru di sekolah hanya memantau

saja namun apabila masih belum dipotong maka guru yang akan membantu

memotongkan kuku anak. Saat pandemi tidak ada kegiatan olahraga bersama di

sekolah serta tidak ada pemeriksaan kesehatan anak dari pihak Puskesmas.

Peneliti juga melakukan observasi pada bulan Mei dan Juni 2021 di PAUD

Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yaitu TK Desa

Cangkol, BA Aisyiyah Kepoh, dan RA Al Hidayah (Lampiran 10) diperoleh hasil

antara lain adalah saat pandemi COVID-19 ini sebagian besar anak tidak mencuci

tangan ketika sudah sampai di sekolah maupun setelah berkegiatan dan tidak

menjaga jarak serta banyak anak-anak tidak menggunakan masker di sekolah

terutama ketika bermain. Sekolah sudah mengatur posisi duduk yang berjarak,

namun ketika kegiatan pembelajaran atau bermain anak-anak tidak menjaga jarak.

Penggunaan masker ketika pembelajaran berlangsung diturunkan ke dagu guna

untuk memudahkan guru memahami ucapan yang disampaikan oleh anak-anak

serta ketika anak batuk maupun bersin tidak menutup mulut sehingga penggunaan

masker tidak optimal namun masih terdapat anak yang selain menggunakan

masker juga menggunakan face shield. Dari masalah-masalah tersebut maka orang

tua bertanggung jawab penuh untuk mengupayakan agar anak memiliki kesadaran

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan di lingkungan,

karena guru di sekolah dengan keterbatasan waktu lebih mengutamakan kegiatan

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan akademik.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal, peneliti mengidentifikasi

masalah penelitian yaitu dari 25 indikator perilaku hidup bersih dan sehat anak

usia 5-6 tahun pada masa pandemi covid-19 hanya ada 8 indikator saja yang

muncul yaitu keramas setiap dua hari sekali, memotong kuku tangan dan kuku

kaki seminggu sekali, mau minum obat pada saat sedang sakit, keluar rumah

menggunakan masker, cuci tangan setelah berkegiatan, membuang sampah pada

tempatnya, merapikan mainan, dan membantu membersihkan lingkungan.
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Terdapat 17 indikator yang belum muncul yaitu sikat gigi dua kali sehari

menggunakan pasta gigi, mandi dua kali sehari menggunakan sabun, cuci tangan

menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, terbiasa sarapan pagi, mau

minum air putih, makan tiga kali sehari, mau makan sayur dan buah, minum susu

setiap hari, tidur 11 jam dalam sehari, bangun pagi sebelum jam 5 pagi,

melakukan aktivitas tidur siang, olahraga seminggu sekali, mau diantar ke dokter

pada saat tidak enak badan, menjaga jarak, menutup mulut pada saat batuk dan

bersin, meletakkan alas kaki pada tempatnya, serta buang air kecil dan buang air

besar pada tempatnya.

Identifikasi masalah penelitian tersebut didukung riset yang dilakukan oleh

Julianti, Nasirun, & Wembrayarli (2018) di PAUD ‘Asyiyah 1 Arga Makmur

Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur pada hasil pengamatan anak menerapkan

perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan tidak sering mencuci tangan

sesudah berkegiatan, tidak membuang sampah pada tempatnya, kurang

menerapkan makanan gizi seimbang, tidak sering berolahraga, dan imunisasi tidak

dilaksanakan tiap bulan. Kesimpulan hasil riset tersebut menyatakan bahwa anak

kelompok B PAUD ‘Asyiyah 1 Arga Makmur menerapkan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah memiliki kriteria pada rata-rata kurang

karena 13 dari 16 anak memenuhi kriteria kurang sedangkan 3 anak memenuhi

kriteria cukup.

Pendidikan kesehatan dengan pengalaman belajar melaksanakan perilaku

hidup bersih dan sehat untuk penjagaan, pemeliharaan, dan pengembangan

kesehatan sehingga tidak terkena penyakit salah satunya COVID-19. Pendidikan

kesehatan bertujuan agar ada terjadinya perubahan perilaku individu dalam

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan konsep hidup sehat

untuk mencapai derajat kesehatan, dan merubah perilaku individu di bidang

kesehatan (Kriswanto, dkk., 2020).

Pendidikan kesehatan pada anak mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

penting diberikan supaya memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna yaitu

melalui pelaksanaan langsung dengan memberikan contoh yang disertai informasi.

Pentingnya dilakukan riset tentang perilaku hidup bersih dan sehat guna

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6

memberikan profil perilaku hidup bersih dan sehat supaya dapat dijadikan

referensi oleh orang tua dan guru agar lebih mengoptimalkan anak memiliki

pengetahuan kemudian melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, karena

perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kecakapan hidup yang harus dilakukan

pada masa pandemi covid-19. Riset mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

tidak hanya dilaksanakan di satu lembaga PAUD, namun dilakukan pada beragam

lembaga PAUD yaitu TK, RA, dan BA pada anak usia 5-6 tahun. Peningkatan

pemahaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat akan meningkatkan

kualitas anak yang berhubungan dengan mendorong kebiasaan baik lalu

diterapkan terus menerus di kehidupan selanjutnya (Vionalita & Kusumaningtiar,

2017).

Penulis berdasarkan penjabaran tersebut tertarik untuk melakukan penelitian

terkait dengan “Profil Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia 5-6 Tahun

pada Masa Pandemi di PAUD Kelurahan Cangkol”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di

PAUD Kelurahan Cangkol ditemukan yaitu:

1. Perilaku hidup bersih dan sehat anak usia 5-6 tahun belum dilaksanakan

dengan baik karena ada 17 dari 25 indikator yang belum muncul.

2. Model pembelajaran perilaku hidup bersih dan sehat berbasis daring sehingga

contoh nyata yang konsisten antara guru dan orang tua tidak didapatkan anak,

hal tersebut menyebabkan perilaku hidup bersih dan sehat kurang maksimal

dilakukan oleh anak.

3. Kegiatan rutin pembelajaran mengenai perilaku hidup bersih dan sehat belum

ada.

C. Batasan Masalah

Penulis berdasarkan identifikasi masalah membatasi permasalahan dalam

fokus penelitian ini yaitu tentang profil perilaku hidup bersih dan sehat anak usia

5-6 tahun pada masa pandemi Covid-19 di PAUD Kelurahan Cangkol.
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D. Rumusan Masalah

Dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan pembatasan

masalah yaitu “Bagaimanakah profil perilaku hidup bersih dan sehat anak usia 5-6

tahun pada masa pandemi covid-19 di PAUD Kelurahan Cangkol ?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui

profil perilaku hidup bersih dan sehat anak usia 5-6 tahun pada masa pandemi

Covid-19 di PAUD Kelurahan Cangkol.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kualitas

pendidikan dan pembelajaran yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

informasi dan referensi berupa karya ilmiah.

b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

informasi tentang profil perilaku hidup bersih dan sehat anak sehingga

dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk laporan

sebagai referensi dalam mengoptimalkan perilaku hidup bersih dan sehat

yang belum dilakukan anak maupun mempertahankan perilaku hidup

bersih dan sehat yang sudah dilakukan anak.

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pertimbangan

menilai perilaku hidup bersih dan sehat anak baik di lingkungan sekolah

juga di lingkungan rumah.

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk

pertimbangan memodifikasi pembelajaran dengan melibatkan perilaku

hidup bersih dan sehat di lingkungan untuk peningkatan kesehatan dan

kualitas pendidikan.
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