
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Nama saya Sam Hilda NH, saya adalah mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian tentang“ Hubungan Pengetahuan Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat 

(PHBS) Pada Siswa Kelas V di SDN Margahayu II Kota Bekasi”. 

Adik-adik diharapkan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dimana 

jawaban yang diberikan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran adik-adik, jika adik-adik 

bersedia maka saya akan memberikan lembar kuesioner untuk diisi.  

Partisipasi adik-adik dalam penelitian ini bersifat sukarela, peneliti akan menjamin 

identitas dan kerahasiaan jawaban yang adik-adik berikan. Adik-adik bebas menanyakan hal-

hal yang belum dimengerti tentang penelitianini. 

Terimakasih atas partisipasi dan kesediaan adik-adik. 

 

 

Peneliti,        Responden  

    

 

Sam Hilda NH       (Nama dan ttd siswa) 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER 

HUBUNGAN PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN 

SEHAT (PHBS) PADA SISWA KELAS V DI  SDN MARGAHAYU II KOTA BEKASI 

A. IdentitasResponden 

NamaResponden  : _________________________________ 

Tanggal Lahir   : _________________________________  

Umur    : _____ Tahun 

JenisKelamin   : 1. Laki-laki 

      2. Perempuan 

 

B. Pengetahuansiswa tentangPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada salah 

satu jawaban yang telah disediakan. 

1. Apakah di sekolah adik-adik ada fasilitas untuk melakukan cuci tangan 

dengan sabun? 

a. Ada 

b. Tidak 

2. Menurut adik-adik apa yang harus kita lakukan sebelum makan? 

a. Cuci tangan pakai air saja 

b. Cuci tangan pakai air bersih dan sabun 

c. Langsung makan 

3. Menurut adik-adik apa manfaat dari cuci tangan pakai sabun? 

a. Tangan menjadi bersih 

b. Tangan menjadi lembut 

c. Terhindar dari kuman penyakit 

4. Apakah di sekolah adik-adik ada fasilitas kantin sekolah yang menjual 

makanan/jajanan yg sehat? 

a. Ada 

b. Tidak 

5. Menurut adik-adik makanan yang bergizi adalah? 

a. Makanan yang enak 

b. Makanan yang mengandung pemanis buatan 

c. Makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 



6. Menurut adik-adik apa manfaat dari jajan di kantin sekolah?  

a. Makanan terjamin kebersihannya, aman dan sehat 

b. Makanan mengandung pewarna buatan 

c. Harganya murah  

7. Apakah di sekolah adik-adik ada fasilitas jamban (WC/Toilet)? 

a. Ada 

b. Tidak 

8. Menurut adik-adik  jamban (WC/Toilet) adalah? 

a. Hiasan kamar mandi 

b. Tempat buang air besar dan buang air kecil 

c. Tempat buang sampah 

9. Menurut adik-adik bagaimanakah syarat jamban (WC/Toilet) yang sehat?  

a. Bersih 

b. Tidak bau dan bersih 

c. Tidak bau 

10. Menurut adik-adik olahraga sebaiknya dilakukan sebanyak? 

a. 2 kali seminggu 

b. 1 kali seminggu 

c. 3 kali seminggu 

11. Menurut adik-adik apa manfaat dari olahraga teratur?  

a. Badan menjadi sehat dan segar 

b. Badan menjadi capek 

c. Mudah sakit 

12. Menurut adik-adik olahraga sebaiknya dilakukan selama? 

a. 10 menit 

b. 20 menit 

c. 30 menit 

13. Apakah adik-adik pernah melakukan kegiatan memberantas jentik nyamuk 

di sekolah? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 

 



14. Menurut adik-adik penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk adalah? 

a. Diare dan muntah 

b. Demam berdarah  

c. Cacingan dan malaria 

15. Menurut adik-adik apa yang dimaksud dengan gerakan 3 M? 

a. Menguras, menutup dan mengubur 

b. Menguras, menutup dan menyimpan 

c. Menguras, menutup dan membuang 

16. Menurut adik-adik apakah bahaya dari merokok? 

a. Dapat menyebabkan kanker 

b. Dapat menjadi anak nakal 

c. Dapat menyebabkan guru marah 

17. Apakah adik-adik pernah menimbang berat badan dan mengukur tinggi 

badan di sekolah? 

a. Pernah 

b. Tidak Pernah 

18. Menurut adik-adik menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan di 

sekolah seharusnya dilakukan setiap?  

a. 1 bulan sekali 

b. 3 bulan sekali 

c. 6 bulan sekali 

19. Menurut adik-adik apa manfaat dari menimbang berat badan dan 

mengukur tinggi badan di sekolah?  

a. Memantau kesehatan dan pertumbuhan badan  

b. Mengetahui berat badan dan tinggi badan 

c. Mengetahui siswa yang paling tinggi 

20. Apakah di sekolah adik-adik terdapat sarana/ tempat untuk membuang 

sampah? 

a. Ada 

b. Tidak 

 

 



21. Menurut adik-adik apa yang terjadi apabila kita membuang sampah 

sembarangan? 

a. Dimarahi guru 

b. Lingkungan menjadi kotor 

c. Dapat menyebabkan kebakaran 

22. Menurut adik-adik sampah daun-daunan dan sisa makanan termasuk 

kedalam jenis sampah? 

a. organik 

b. Sampah anorganik 

c. Sampah berbahaya 

23. Menurut adik-adik sampah plastik dan botol termasuk kedalam jenis 

sampah? 

a. organik 

b. Sampah anorganik 

c. Sampah berbahaya 

 

C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa 

Jawablahpernyataandibawahinidengan memberikantanda checklist ataucontreng (√) 

padapadasalahsatukolom yang telahdisediakan. 

 

No Pernyataan Jawaban 

Selalu Sering Kadang

-kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan  dengan air bersih dan sabun 

    

2. Saya mencuci tangan dengan air dan sabun 

setelah buang air besar 

    

3. Saya  jajan di kantin sekolah     

4. Saya jajan di pedagang kaki lima di luar sekolah     

5. Saya menggunakan jamban sekolah untuk buang 

air besar dan buang air kecil 

    

6. Saya menyiram jamban dengan air bersih setiap 

selesai menggunakannya 

    

7. Saya melakukan olahraga seminggu 3 kali di 

sekolah 

    

8. Saya melakukan olahraga minimal 30  menit per 

hari 

 

    



No Pernyataan Jawaban 

Selalu Sering Kadang

-kadang 

Tidak 

Pernah 

9.  Saya pernah melakukan kegiatan memberantas 

jentik nyamuk di sekolah 

    

10. Saya pernah menimbang BB dan mengukur TB 

di sekolah 

    

11. Setiap 6 bulan saya melakukan pengukuran BB 

dan TB di sekolah 

    

12. Saya membuang sampah di tempat sampah?     

13. Saya membuang sampah sesuai dengan jenisnya 

(organik, anorgannik dan sampah berbahaya)? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA PHBS 

 

No. Nama Ada Tidak 

Ada 

Keterangan 

1. Fasilitas untuk melakukan cuci tangan 

dengan sabun: 

a. Kran air 

b. Sabun  

   

2.  Fasilitas kantin sekolah 

a. Kondisi kantin bersih 

b. Menjual makanan yang bergizi 

 

   

3. Fasilitas jamban (WC/Toilet) 

a. Kondisi jamban bersih 

b. Air bersih 

c. Sabun 

   

4. Sarana Olahraga  

a. Lapangan 

b. Alat-alat olahraga : Bola, Raket, 

dll. 

   

5. Ruang UKS    

6. Fasilitas tempah sampah di setiap kelas    

7. Fasilitas tempat sampah yang terpilah 

sesuai jenisnya organik, anorganik dan 

sampah berbahaya 

   

 

 

 

 

 

 

 


