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Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia 

yang berkualitas. Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia adalah upaya pendidikan dan kesehatan, sehingga upaya ini 

paling tepat dilakukan melalui institusi pendidikan. Sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi “Health Promoting 

School”.  Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan menciptakan lingkungan 

“Sekolah Sehat” melalui program kegiatan UKS. UKS sebagai salah satu wahana 

untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik 

serta menciptakan lingkungan yang sehat. Berdasarkan keputusan bersama antara 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia nomor 6/x/PB/2014, nomor 73 tahun 2014, nomor 41 

tahun 2014, nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan UKS 

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta 

didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu 

adanya pembinaan dan pengembangan UKS/ Madrasah disetiap sekolah yang 

memadai sesuai dengan pembakuan dari Kemendikbud/ Kemkes. Program 

kegiatan UKS harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh serta berdaya guna dan 

berhasil guna. 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada sekolah di Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh 8 Sekolah Dasar/Sederajat pada bulan 

Agustus 2015 didapatkan belum adanya sekolah yang memiliki ruang UKS. 
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Selain itu terdapat 2 sekolah  yang melaksanakan program pendidikan kesehatan 

seperti cara menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Sedangkan untuk program 

pelayanan kesehatan seperti peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif 

belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya, Terdapat 5 sekolah yang 

melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi tempat 

pembuangan sampah, pemeliharaan WC/ kamar mandi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan UKS 

SD/ Sederajat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD/ Sederajat wilayah Puskesmas 

Tanggulangin Sidoarjo pada bulan Maret 2016. Sampel penelitian ini sebanyak 30 

SD/ Sederajat, pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 SD/ Sederajat hanya 16 SD/ 

Sederajat yang mempunyai ruang UKS (53%). Unsur input, sebagian besar (80%) 

sudah terdapat SDM (guru UKS) di SD/ Sederajat. Tingkat pengetahuan seluruh 

guru UKS memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Sumber dana yang digunakan 11 

(46%) dari 24 SD/ Sederajat menggunakan dana APBD, sedangkan besarnya dana 

yang digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan UKS disesuaikan dengan 

kebutuhan masing – masing sekolah. Sebagian besar sasaran SD/ Sederajat yaitu 

primer dan sekunder dengan menggunakan metode ceramah dan mayoritas 

menggunakan media cetak yaitu poster serta media elektronik LCD. Sarana 

prasarana sebagian sekolah masih memiliki belum memenuhi standart  yang telah 

ditetapkan. Unsur proses, pendidikan kesehatan baik secara intra kulikuler 

maupun ekstra kulikuler masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Pelayanan 

kesehatan baik upaya promotif, preventif maupun kuratif sudah dilaksanakan 

namun masih belum maksimal. Untuk pembinaan lingkungan  sekolah sehat 19 

dari 24 SD/ Sederajat sudah memiliki lingkungan sekolah dengan kriteria cukup.  
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SUMMARY 

 

 

Implementation of school medical programme in the elementary school at 

Tanggulangin community health center Sidoarjo; Widya Ika Agustin 

Choiroh; 132110101201; 100 Pages; Health Policy and Administration, 

Faculty of Public Health University of Jember 

 

National development is in fact a quality human development Indonesia one 

of the strategic efforts to improve the quality of Indonesia is human health and 

educationefforts. Making this the appropriate efforts made through educational 

institutions. The school as a place for the teaching and learning process should be 

“health promoting school”. Efforts that can be made among others by creating an 

environment of “health school” through school health programs. School health 

efforts as one vehicle to increase the ability of healthly living and the degree of 

health learners as well as to create a healthy environtment. Based on joint decree 

of education and culture minister of the republic of indonesia , health minister of 

the republic of indonesia , minister of religion of the republic of indonesia and 

interior minister the republic of indonesia no. 6 / x / pb / 2014 , number 73 2014 , 

number 41 2014 , number 81 2014 on guidance and development office that in 

order to improve the quality of education and learning achievements students 

observing behavior and environment healthy , there should have been guidance 

and development office and madrasah luminance school adequate in accordance 

with of Kemendikbud / Kemkes. Activity program office to do in an integrated 

way , thorough and efficiently and succeeded. 

A prelimanary study done on school in district Tanggulangin Sidoarjo, 

represented by 8 primary school in August 2015 obtained yet the existence of the 

school has a school health efforts in addition, there are 2 school that carry out 

health education programs as a way of maintaining personal health and hygiene. 

As for health care programs such as increased efforts promotif, preventif and 

curative has not yet run it’s full potential. Furthermore, there are 5 school which 
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carry out the construction of the health school environtment that include landfills, 

maintenance of WC/ bathroom. 

This study aims to evaluate the implementation of the programs of activities of the 

health school in primary school or equivalent. This study with quantitative 

approach. This study was carried out at primary school or equivalent area of 

Sidoarjo Tanggulangin clinic by March 2016. The sample of this studying as 

many as 30 primary school by using simple random sampling techniques. 

Results showed that from 30 primary school health room (53%).  The input 

element, mostly (80%) already there are human resources  (teachers health and 

business school) in elementary school level of knowledge. Through out the 

business health of the school has a high  level of knowledge. The source of the 

fund uses 11 (46%) of 24 elementary school use fund APBD, while the magnitude 

of the funds used in the implementation of the programme of activities of the 

school health efforts tailored to the needs of each school. Most of the primary 

target, namely primary and secondary methods lecture and the majority use print 

media namely electronic media as well as LCD, poster. Infrastructure most 

schools still have yet to meet the standards that have been set. Elements of the 

process, health education either in kulikuler or extra kulikuler is still not fully 

implemented. Good health service efforts promotif, preventive or currative 

already implemented but still not optimally. Healthy school environment 

construction for 19 of the 24 primary school already have enough criteria school 

environtment.  
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POGM  = Persatuan Orang Tua Murid dan Guru 

PPPK   = Pertolongna Pertama Pada Kecelakaan 

PUOD   = Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah  

RI   = Republik Indonesia 

SD   = Sekolah Dasar 

SDM   = Sumber Daya Manusia 

SDN   = Sekolah Dasar Negeri 

SKB   = Surat Keputusan Bersama 

SKM   = Sarjana Kesehatan Masyarakat 

UKS   = Usaha Kesehatan Sekolah 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia adalah upaya pendidikan dan kesehatan, sehingga 

upaya ini paling tepat dilakukan melalui institusi pendidikan. Sekolah sebagai 

tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi “Health Promoting 

School”, artinya sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga 

sekolahnya.  Tidak sedikit siswa yang menunjukkan perilaku tidak sehat, seperti 

lebih suka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, garam, rendah serat 

yang nantinya bisa  meningkatkan resiko penyakit hipertensi, diabetes melitus,  

obesitas dan berbagai macaam penyakit degeneratif lainnya. sebagian besar anak 

tidak mencuci tangan terlebih dahulu saat sebelum makan, sehingga 

memungkinkan masukkan bibit penyakit ke dalam tubuh semakin tinggi.  

Kesehatan fisik peserta didik berhubungan positif terhadap kematangan emosi 

sosialnya. Guru atau orang tua perlu memberikan bekal yang penting bagi peserta 

didik yaitu menciptakan kematangan emosi-sosialnya agar dapat berhasil dalam 

menghadapi  segala macam  tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademik. Peserta didikpun akan  mampu  mengendalikan stress yang dialaminya,  

karena jika stress tidak dikendalikan akan menyebabkan timbulnya berbagai 

penyakit dan akan menjadi kendala untuk keberhasilan belajarnya. Untuk 

menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan 

jiwanya tersebut sekolah memiliki peran yang penting untuk menciptakan dan 

meningkatkan kesehatan peserta didik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan 

menciptakan lingkungan “Sekolah Sehat” melalui UKS. 

UKS sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat 

dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, 

maka program UKS mempunyai Trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, 
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pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat 

(Effendy, 1998). Oleh karena itu UKS sebagai upaya pendidikan dan kesehatan 

harus di laksanakan secara terpadu, berencana, terarah dan bertanggung jawab 

dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk 

menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari (Depkes RI, 2002). Kesehatan Sekolah adalah upaya 

kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesehatan anak 

usia sekolah. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak bahwa anak adalah orang yang berusia 0-21 tahun dan belum menikah. 

Pembinaan kesehatan anak dibagi atas dua bagian besar yaitu: (1) Pembinaan 

kesehatan bayi, balita serta anak prasekolah (kelompok umur 0-6 tahun), (2) 

Pembinaan kesehatan anak usia sekolah (kelompok umur 7-21 tahun). Perbedaan 

kelompok sasaran ini dilakukan karena adanya permasalahan yang berbeda yang 

memerlukan pola pembinaan kesehatan yang berbeda pula (Effendy, 1995).   

Prinsip pembinaan yang digunakan diantaranya mengikutsertakan peran serta 

aktif masyarakat sekolah,  kegiatan yang terintegrasi, melaksanakan rujukan serta 

kerjasama  (Zein, 2008). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 128/MENKES/SK/II/2004  tentang Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat mengenai azas pemberdayaan masyarakat. Salah satu 

kegiatan yang harus dilaksanakan  adalah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang 

meliputi dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/ wali murid.  Terkait hal 

tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendorong setiap sekolah di 

wilayah Sidoarjo mampu memiliki Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang 

berfungsi sebagai saluran utama pembinaan kesehatan terhadap peserta didik serta 

untuk menciptakan sekolah sehat yang merupakan  salah satu faktor utama dalam 

peningkatan mutu siswa. Pada tahun 2014, jumlah siswa di Kabupaten Sidoarjo 

sebesar 207.836 siswa yang tersebar di 770 SD/Sederajat wilayah Kabupaten 

Sidoarjo, dengan sekolah yang memiliki 244 ruang UKS, Sekolah yang memiliki 

guru UKS terlatih sebanyak 571 guru (Dinkes Sidoarjo, 2014).  Terkait dengan 

program UKS menunjukkan bahwa Sekolah Dasar/ Sederajat di wilayah 

Kecamatan Tanggulangin yakni satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 
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hanya memiliki 20 guru UKS terlatih yang tersebar  di 42 Sekolah Dasar/ 

Sederajat (Dinkes Sidoarjo, 2014). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada sekolah di Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdapat 42 Sekolah Dasar/ Sederajat yang 

diwakili oleh 8 Sekolah Dasar/Sederajat pada bulan Agustus 2015 didapatkan 

belum adanya sekolah yang memiliki ruang UKS dikarenakan  ruang pada 

sekolah  yang terbatas dan belum tersedianya dana UKS.  Selain itu terdapat 2 

sekolah  yang melaksanakan program pendidikan kesehatan seperti cara menjaga 

kebersihan dan kesehatan pribadi. Selanjutnya untuk program pelayanan 

kesehatan belum berjalan seperti pelatihan dokter kecil dikarenakan tidak adanya 

pelatihan yang berkesinambungan terhadap siswa tersebut yang memungkinkan 

agar siswa tetap aktif dalam pelaksanaan program kegiatan UKS. Kedua, apabila 

terdapat siswa yang sakit di Sekolah, maka siswa tersebut akan dikembalikan 

kepada orang tua. Selanjutnya terdapat 8 sekolah  melakukan  pelayanan 

kesehatan sudah berjalan baik yang melibatkan tenaga kesehatan sebagai mitra 

dari UKS seperti screening. Selanjutnya, Terdapat 5 sekolah yang melaksanakan 

pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi tempat pembuangan sampah, 

pemeliharaan WC/ kamar mandi.  

Anak usia Sekolah Dasar sebagaimana diketahui penyakit yang sering 

dihadapi biasanya berkaitan dengan hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan 

mencuci tangan menggunakan sabun, memotong kuku, menggosok gigi dan 

membuang sampah sembarangan (Depkes RI, 2004).  Berdasarkan keputusan 

bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6/x/PB/2014, nomor 73 tahun 2014, 

nomor 41 tahun 2014, nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan dan 

pengembangan UKS bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup 

yang sehat, perlu adanya pembinaan dan pengembangan UKS/ Madrasah disetiap 

sekolah yang memadai sesuai dengan pembakuan dari Kemendikbud/ Kemkes. 

Program kegiatan UKS harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh serta berdaya 
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guna dan berhasil guna. Dengan keterbatasan yang kompleks hendaknya program 

UKS pada Sekolah Dasar (SD)/ sederajat harus tetap diupayakan seoptimal 

mungkin, karena nak merupakan modal bangsa yang sangat penting sebagai 

generasi penerus bangsa dan anak usia Sekolah asar (SD) merupakan tonggak 

utama dalam pendidikan terhadap anak untuk melanjutkan ketingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Dari data tersebut diketahui bahwa masih rendahnya sekolah 

yang melakukan program kegiatan UKS di wilayah Puskesmas Tanggulangin – 

Sidoarjo. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Samira (2011) 

menunjukkan bahwa keberhasilan program UKS dipengaruhi oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan sumber dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan UKS 

sangat diperlukan karena tanpa didukung sumberdaya manusia yang berkompeten 

dibidang kesehatan dan penyediaan dana yang cukup maka mustahil program 

UKS dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu berbagi pihak harus 

mengupayakan dana dari berbagai sumber untuk keperluan penyelenggaran UKS, 

mengingat UKS adalah suatu yang sangat penting untuk menjaga keberhasilan 

anak didik di sekolah. Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang 

kesehatan dapat dipenuhi dengan melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan 

setempat sedangkan sumber dana dapat diperoleh dari berbagai pihak, yaitu dari 

pemerintah, masyarakat dan sektor lain yang mungkin kesemuanya itu harus 

diberdayakan demi terlaksananya progaram UKS dengan baik. Tetapi dalam 

kenyataaannya, hampir seluruh sekolah belum dapat melaksanakan UKS dengan 

baik, dengan alasan minimnya dana yang tersedia serta SDM yang terbatas. 

Begitu pentingnya program UKS dalam upaya peningkatan pendidikan dan 

kesehatan peserta didik maka peran petugas kesehatan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pelaksanaan program UKS perlu di tingkatkan agar derajat 

kesehatan anak dan lingkungan sekolah melalui program UKS yang meliputi : 

Pendidikan kesehatan dilakukan secara intrakulikuler dan ekstrakulikuler, 

pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif yang dilakukan secara serasi dan terpadu terhadap peserta didik 
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dibawah koordinasi guru pembina UKS dengan pengawasan puskesmas setempat, 

pembinaan lingkungan sehat mencakup lingkungan sekolah (Depkes RI 2004)  

Sistem kesehatan terdapat hubungan unsur sistem yang dikemukakan Azwar 

(2010). Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian – bagian 

yang saling bergantung satu sama lain dan saling mempengaruhi  yang secara 

sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian suatu 

hasil dengan penggunaan sumber daya yang sepenuhnya tersedia digunakan 

secara optimal dapat dikatakan efisien. Dengan mempertimbangkan aspek 

tersebut, maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari sistem kesehatan 

(input dan proses) yang telah dijalankan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah 

bagaimana pelaksanaan program kegiatan UKS pada siswa SD/ Sederajat di 

wilayah Puskesmas Tanggulangin – Sidoarjo.? 

 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengevaluasi  pelaksanaan program 

kegiatan UKS pada siswa SD/ Sederajat di wilayah Puskesmas Tanggulangin – 

Sidoarjo. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

a. Mengidentifikasi input (Sumber Daya Manusia, Biaya, Sasaran, Metode, 

Media, Sarana prasarana) pada pelaksanaan program kegiatan UKS yang 

meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan 

lingkungan  sehat pada siswa SD/ Sederajat. 
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b. Mengidentifikasi proses pada pelaksanaan program kegiatan UKS yang 

meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan 

lingkungan  sehat pada siswa SD/ Sederajat. 

 

 

1.4 Manfaat 

a. Sebagai masukan bagi pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian 

Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengembangkan dan 

melaksanakan program kegiatan UKS di masa yang akan datang.  

b. Sebagai masukan bagi sekolah dalam  mengembangkan dan melaksanakan 

program kegiatan UKS di masa yang akan datang.  

c. Sebagai masukan dan menambah wawasan  mahasiswa Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember. 

d. Sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu bagi penelitian lain untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

2.1.1 Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

UKS adalah kepanjangan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Pengertian Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai 

dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA/MAK (Tim Pembina Usaha Kesehatan 

Sekolah, 2010). Dalam melaksanakan program UKS ini, mengacu pada UU No.23 

tahun 1992, UU No.20 tahun 2003 serta SKB empat menteri, menteri agama, 

menteri pendidikan nasional, menteri kesehatan , menteri dalam negeri.  

Menurut Depkes RI (2011), UKS adalah upaya terpadu lintas program dan 

lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya 

terbentuk perilaku hidup sehat dan bersih baik bagi peserta didik, warga sekolah 

maupun warga masyarakat. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan bagian 

dari program kesehatan anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang 

berusia 6-21 tahun, yang sesuai dengan proses tumbuh kembangnya dibagi 

menjadi 2 sub kelompok yakni pra remaja (6-9 tahun) dan remaja (10-19 tahun). 

Menurut Effendi (1998), UKS adalah bagian dari usaha pokok yang menjadi 

beban petugas puskesmas yang ditujukan pada sekolah-sekolah dan anak beserta 

lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai keadaan kesehatan anak sebaik  

baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi 

tingginya. 

2.1.2 Tujuan UKS 

Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pretasi belajar 

peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat 

keseatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga
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memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal 

dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan secara 

khusus tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan 

mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang didalamnya mencakup: 

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip 

hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di 

sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga maupun di lingkungan 

masyarakat 

2. Sehat, baik dalam arti fisik, mental, social maupun lingkungan, dan 

3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, 

penyalahgunaan narkoba, alcohol dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah social lainnya (Tim 

Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, 2010). 

2.1.3 Sasaran UKS 

Menurut tim Pembina usaha kesehatan sekolah (2010), sasaran pembinaan 

dan pengembangan UKS meliputi: 

1. Sasaran primer : peserta didik 

2. Sasaran sekunder : guru, pamong belajar/tutor orang tua, pengelola pendidikan 

serta TP UKS di setiap jenjang 

3. Sasaran tertier : lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra-sekolah sampai 

pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah 

dan perguruan agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya. 

Sasaran lain UKS adalah sarana dan prasarana pendidikan keseharan dan 

pelayanan kesehatan serta lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga 

dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai lembaha pendidikan merupakan 

media yang penting untuk menyalurkan segala bentuk pembaharuan tata cara dan 

kebiasaan hidup sehat, agar lebih mudah tertanam pada anak-anak. Dengan 

demikian, akan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan keluarga, 

masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Anak didik 

dikemudian hari diharapkan akan memiliki sikap dan kebiasaan hidup dengan 

norma-norma kesehatan. Peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat 
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menengah termasuk perguruan tinggi beserta llingkungannya merupakan sasaran 

utama dari pembinaan UKS, sehingga secara fungsional departemen kesehatan 

bertanggung jawab atas kesehatan anak didik. 

2.1.4 Dasar / Landasan Kegiatan UKS 

Sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama lintas 

sektoral, landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah adalah: 

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Sistim Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasioanal. 

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

5. Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Prasekolah, 28 tentang Pendidikan Dasar, 

29 tentang Pendidikan menengah. 

6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

7. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 

Perbantuan. 

8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelanggaraan 

Dekonsentrasi. 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 

Kewenangan Kabupaten dan Kota. 

(Tim pembina UKS, 2011) 

2.1.5 Kebijakan  Pembinaan dan Pengembangan UKS 

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 

6/x/PB/2014, nomor 73 tahun 2014, nomor 41 tahun 2014, nomor 81 tahun 2014 

tentang pembinaan dan pengembangan UKS bahwa dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku 
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dan lingkungan hidup yang sehat, perlu adanya pembinaan dan pengembangan 

UKS/ Madrasah disetiap sekolah yang memadai sesuai dengan pembakuan dari 

Kemendikbud/ Kemkes. 

a. Kebijakan Umum 

Yang dimaksud dengan kebijakan umum disini adalah kebijakan pelaksanaan 

dalam rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan pengembangan 

UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh, berhasil guna, dan 

berdayaguna. Kebijakan pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

a) Kesinambungan program UKS dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat 

SMA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5-9 tahun baik anak yang normal 

maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan: 

TK/RA; SD/MI/Paket A setara SD; SLTP/MTs/Paket B setara SMP; 

SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA; Sanggar Kegiatan Belajar/PKBM  

b) Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan 

masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur Tim Pembina 

UKS Pusat dan Tim Pembina UKS di daerah secara berjenjang ("one gate 

policy");  

c) Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan Secara Lintas Program dan 

Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan;  

d) Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler;  

e) Upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi 

upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), dan kuratif 

(pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun lebih diutamakan pada 

upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah 

koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari Puskesmas;  

f) Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat diarahkan untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS 

secara keseluruhan, dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan 

meningkatkan peran serta masyarakat;  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 

 

 
 

g) Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

h) Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;  

i) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran 

aktif pemerintah (pusat dan daerah), komite sekolah dan masyarakat.  

b. Kebijakan Pelaksanaan  

a) Pemberdayaan kabupaten/kota dalam perencanaan terpadu (lintas 

program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut.  

b) Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini 

termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang 

baru;  

c) Mengupayakan program UKS yang integrated (lintas program/lintas sektor);  

d) Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam pengembangan 

program UKS;  

e) Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui:  Workshop/Rapat 

Kerja/Rapat Koordinasi; Pengembangan dan Akselerasi Program UKS; 

Kemitraan.  

f) Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai;  

g) Meningkatkan peran Sekretariat TP UKS lebih berdaya guna dan berhasil 

guna;  

h) Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada 

pendidikan formal maupun non formal;  

i) Meningkatkan dan mensosialisasikan program UKS ke instansi terkait di pusat, 

provinsi, kabupaten/kota dan legislative 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)   

2.1.6 Ruang Lingkup Program Kegiatan UKS 

Ruang lingkup program UKS adalah ruang lingkup yang tercermin dalam 

Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS), yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan upaya memberikan bimbingan kepada 

peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan 

peserta didik dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik, selain di bidang kesehatan peserta didik 

juga dibina dalam bidang kesehatan lingkungan yang merupakan bagian yang 

sangat mempengaruhi pembentukan pribadi peserta didik, adanya proses kenaikan 

bagi peserta didik, maka harus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi setiap tahun 

sehingga peserta didik terpapat materi kesehatan dan kesehatan lingkungan. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), adalah : 

1) Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Tujuan Pendidikan adalah agar peserta didik : 

a. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat  dan 

teratur 

b. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat 

c. memiliki ketrarmpilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan 

pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan 

d. memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

e.  mengerti dan dapat menerapkan prinsip – prinsip pencegahan penyakit 

f. Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk diluar (narkoba, arus 

informasi dan gaya hidup yang tidak sehat) 

2) Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui : 

a. Kegiatan kurikuler 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah 

pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Pelaksanaan kesehatan sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya pada standar 

isi yang telah diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 pada 

mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

a)  Raudhatuh Athfal 
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Pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Garis – garis Besar Program 

Pengajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang diberikan 

pengenalan, pembangkit minat dan penanaman kebiasaan hidup sehat. Materi 

pendidikan kesehatan mencakup : Kebersihan dan kesehatan pribadi, 

kebersihan dan kerapihan lingkungan serta makanan dan minuman sehat 

b) Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah 

pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Pelaksanaan pendidikan kesehatan 

sesuai dengan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya pada standar isi 

yang telah diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pelaksanaannya 

diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif 

terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan pengetahuan penanaman nilai 

dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan ketrampilan 

dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan 

perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan meliputi : (a) Menjaga 

kebersihan diri; (b) mengenal pentingnya imunisasi; (c) Mengenal makanan 

sehat; (d) Mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza; (e) 

Menjaga kebersihan lingkungan (sekolah/ rumah); (f) Membiasakan buang 

sampah pada tempatnya; (g) mengenal cara menjaga kebersihan alat 

reproduksi; (h) Mengenal bahaya merokok bagi kesehatan; (i) Mengenal 

bahaya minuman keras; (j) Mengenal bahaya narkoba; (k) Mengenal cara 

menolak ajakan menggunakan narkoba; (l) Mengenal cara menolak perlakuan 

pelecehan seksual. 

c) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah 

pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Pelaksanaan pendidikan kesehatan 

sesuai dengan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya pada standar isi 

yang telah diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dimana untuk 

pendidikan kesehatan pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan 
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pengetahuan, ketrampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat terutama melalui 

pemahaman penafsiran konsep – konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup 

sehat. Materi pendidikan kesehatan meliputi : (a) Memahami pola makanan 

sehat; (b) Memahami perlunya keseimbangan gizi; (c) Memahami berbagai 

penyakit menular seksual; (d) Mengenal bahaya Seks bebas; (e) Memahami 

berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat; 

(f) Memahami cara menghindari bahaya kebakaran; (g) Memahami cara 

menghadapi berbagai bencana alam. 

d) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah  

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah 

pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Pelaksanaan pendidikan kesehatan 

sesuai dengan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya pada standar isi 

yang telah diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dimana untuk 

pendidikan kesehatan pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat terutama melalui 

pemahaman penafsiran konsep – konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup 

sehat. Materi pendidikan kesehatan meliputi : (a) Menganalisis bahaya 

penggunaan narkoba; (b) Memahami berbagai peraturan perundangan tentang 

narkoba; (c) Menganalisis dampak Seks bebas; (d) Memahami cara 

menghindari seks bebas; (e) Memahami bahaya HIV/ Aids; (f) Memahami cara 

menghindari penularan seks bebas. 

e) Sekolah Luar Biasa 

Pendidikan kesehatan pada SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan sesuai 

dengan kurikulum, materi maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan 

kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta 

situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang 

tersedia. 

b. Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa 

(termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan disekolah/ madrasah 
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ataupun diluar sekolah/ madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas 

pengetahuan dan ketrampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan 

manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakulikuler mencakup kegiatan 

yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelaanan kesehatan dan 

pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat. Kegiatan ekstrakulikuler yang 

berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain: (a) wisata siswa; (b) kemah 

(persami); (c) ceramah, diskusi; (d) Lomba- lomba; (e) Bimbingan hidup sehat; 

(f) Apotek hidup; (g) Kebun sekolah; (h) Kerja bakti; (i) Majalah dinding; (j) 

Pramuka; (k) Piket sekolah 

3) Metode 

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode : 

Belajar kelompok; Bekerja kelompok/penugasan; Diskusi/ceramah; Belajar 

perorangan; Pemberian tugas; Karya wisata; Bermain peran; Tanya jawab; 

Simulasi 

2. Pelayanan Kesehatan 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), Pelayanan 

kesehatan dilakukan untuk menanamkan prinsip hidup sehat sedini mungkin 

melalui program kegiatan UKS. 

1) Tujuan Pelayanan  Kesehatan 

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/ madrasah adalah untuk : 

a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melakukan tindakan hidup sehat 

dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat 

b. Meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah 

terjadinya penyakit, kelainan dan cacat 

c. Menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, 

kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang 

cedera/ cacat agar dapat berfungsi optimal 

2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh tim kesehatan dari 

Puskesmas bekerjasama dengan guru dan kader kesehatan sekolah. Pelayanan 

kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan 
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mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung dengan kegiatan 

kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi : 

a. Kegiatan Promotif 

Kegiatan promotif (peningkatan) dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan 

kesehatan dan latihan ketrampilan yang dilaksanakan secara ekstrakulikuler, yaitu: 

(a) Latihan ketrampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan 

pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan, 

antara lain : dokter kecil, kader kesehatan remaja, Palang Merah Remaja, 

Saka Bhakti Husada 

(b) Pembinaan sarana keteladanan yang ada dilingkungan sekolah antara lain : 

pembinaan kantin sekolah, pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara 

dan bebas dari faktor pembawa penyakit 

(c) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

b. Kegiatan Pencegahan (Preventif) 

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan 

tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan 

penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu : 

(a) Pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun bersifat khusus untuk 

penyakit – penyakit tetentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, 

muntaber 

(b) Penjaringan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah 

(c)  Pemeriksaan kesehatan secara berkala tiap 6 bulan  

(d) Mengikuti (memonitoring/ memantau) pertumbuhan peserta didik 

(e) Imunisasi peserta didik kelas I dan kelas VI di Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah 

(f) Usaha pencegahan penularan  penyakit dengan jalan memberantas sumber 

infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan perguruan agama 

(g) Konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama oleh kader 

kesehatan sekolah, guru BP, dan guru agama dan Puskesmas oleh dokter 

Puskesmas atau tenaga kesehatan lain 
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c. Kegiatan Penyembuhan (Kuratif ) 

Kegiatan penyembuhan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan 

kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu : diagnosa dini; 

pengobatan ringan; pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan 

pertama pada penyakit; rujukan medik 

3) Tempat pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan terhadap peserta didik dilakukan 

a. Di sekolah/ madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler dan 

b. Di Puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan 

4) Metode pelayanan kesehatan 

a. Pelayanan Kesehatan di Sekolah/madrasah  

Pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah dilakukan sebagai berikut:  

a) Sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah perlu di 

delegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. 

Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) 

dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit 

sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.  

b) Sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas 

Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara 

terpadu (antara kepala sekolah/madrasah dan petugas Puskesmas)  

b.  Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  

Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari 

sekolah/madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh 

sekolah/madrasah). Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat 

perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. 

Sekolah/madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS untuk pembiayaan yang 

diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan 

yang diberikan. Untuk ini setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan 

sesuai tingkat pelayanan kesehatan.  
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Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan 

kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan perguruan agama yang 

mencakup:  

a) Memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan immuniasi dan 

lainnya yang dianggap perlu;  

b) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan 

peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);  

c) Memberikan bimbingan teknis medik kepada kepala sekolah dan guru dalam 

melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;  

d) Memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada 

khususnya kepada kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam rangka 

meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;  

e) Memberikan pelatihan/penataran kepada guru UKS dan kader UKS (Dokter 

Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);  

f) Melakukan penjaringan dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap 

kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;  

g) Memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;  

h) Menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat 

kesegaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya;  

i) Menginformasikan secara teratur kepada Tim Pembina UKS setempat meliputi 

segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami. 

c. Peserta didik yang perlu dirujuk  

Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:  

a) Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila 

masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar 

dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan 

kesehatan yang terdekat.  

b) Bila Peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan 

segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan 

kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar 
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segera diberitahukan kepada orang tuanya untuk datang ke sarana pelayanan 

kesehatan tersebut.  

d. Metode yang diperlukan 

a) Penataran dan pelatihan 

b) Bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling) 

c) Penyuluhan kesehatan 

d) Pemeriksaan langsung 

e) Pengamatan (observasi) 

3. Pembinaaan Lingkungan Sekolah Sehat 

Pembinaan, lingkungan sekolah sehat merupakan salah satu unsur penting 

dalam membina ketahanan sekolah harus dilakukan, karena lingkungan kehidupan 

yang sehat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan seluruh komunitas sekolah 

serta peningkatan daya serap siswa dalam proses belajar mengajar. Menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), Pembinaan lingkungan sekolah 

bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di sekolah/madrasah yang 

memungkinkan setiap warga sekolah/madrasah mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang 

maksimal bagi setiap peserta didik.  Lingkungan sekolah/madrasah dibedakan 

menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik meliputi;  

a) Pemeliharaan ruang dan bangunan  

(a) Atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari 

kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;  

(b) Pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;  

(c) Pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk 

menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;  

(d) Membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan;  

(e) Lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;  

(f) Dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang;  

(g) Bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki. 
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b) Pencahayaan dan kesilauan  

(a) Pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai 

dengan fungsi ruang;  

(b) Pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;  

(c) Untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis 

dan posisi bangku peserta didik; 

(d) Gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.  

c) Ventilasi  

(a) Ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar 

dapat menjangkau setiap sudut ruangan;  

(b) Pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner)harus disediakan 

jendela yang bisa dibuka dan ditutup;  

(c) Agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC, jendela harus dibuka terlebih 

dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;  

(d) Filter AC harus dicuci minimal 3 bulan sekali.  

d) Kepadatan ruang kelas  

Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik 

mendapat tempat seluas 1,75 M
2

. Rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara 

berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.  

e) Jarak papan tulis  

(a) Jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 M;  

(b) Jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 M;  

(c) Petugas menghapus papan tulis sebaiknya menggunakan masker.  

f) Sarana cuci tangan  

(a) Tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;  

(b) Tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan;  

(c) Bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan 

minimal seminggu sekali.  

g) Kebisingan  

Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, 

maka dapat dilakukan dengan cara;  
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(a) Lokasi jauh dari keramaian, misalnya; pasar, terminal, pusat hiburan, jalan 

protokol, rel kereta api;  

(b) Penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar;  

(c) Pembuatan pagar tembok yang tinggi.  

h) Air Bersih  

(a) Sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat 

pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);  

(b) Bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera 

diperbaiki;  

(c) Tempat penampungan air harus dibersihkan/dikuras secara berkala.  

i) Toilet  

(a) Toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau;  

(b) Bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak 

digunankan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus 

dikosongkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk;  

(c) Menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar; 

(d) Tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.  

j) Sampah  

(a) Tersedia tempat sampah di setiap ruangan;  

(b) Pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang 

ke tempat pembuangan sampah sementara;  

(c) Pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat 

pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.  

k) Sarana pembuangan air limbah  

Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali 

agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau  

l) Vektor (pembawa penyakit)  

Agar lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus 

dilakukan kegiatan;  
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(a) Kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan 

sarang nyamuk;  

(b) Menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan 

bila libur panjang dikosongkan;  

(c) Bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk;  

(d) Pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah 

yang berpontensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk 

menghitung container indeks.  

m) Kantin/Warung sekolah  

(a) Makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung 

dari lalat, binatang lain dan debu;  

(b) Makanan tidak kadaluarsa;  

(c) Tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, 

terhindar dari baham berbahaya, serangga dan hewan lainnya;  

(d) Tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi 

syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;  

(e) Peralatan yang digunakan untuk mengolah, menyajikan dan peralatan 

makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari 

pencemaran;  

(f) Peralatan digunakan sesuai dengan peruntukkannya;  

(g) Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali 

pakai;  

(h) Penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum 

memasak dan setelah dari toilet;  

(i) Bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penjaja makanan disekitar sekolah. Pembinaan dan 

pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, 

kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).  

n) Halaman  

(a) Melakukan penghijauan;  
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(b) Melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;  

(c) Menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau 

mengalirkan ke saluran umum;  

(d) Melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman;  

(e) Memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan 

aspek keindahan.  

0) Meja dan kursi peserta didik  

Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan 

meja/bangku memiliki kemiringan ke arah pengguna sebesar 15% atau sudut 10
o 

 

Sedangkan limgkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat sekolah/ 

madrasah, antara lain : 

p) Perilaku  

(a) Mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan 

memberikan kateladanan, misalnya tidak merokok di sekolah;  

(b) Membiasakan membuang sampah pada tempatnya;  

(c) Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang 

air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah beramain atau setelah 

beraktifitas lainnya;  

(d) Membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.  

2.1.7  Organisasi UKS 

Struktur organisasi UKS mengikuti struktur organisasi Departemen 

Kesehatan RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 

125/IV/Kab/B.U/1975 tertanggal 29 April 1975 yaitu: 

2.1.7.1 Tingkat Pusat 

Sub Direktorat Kesehatan Sekolah dan Olahraga, Direktorat Kesehatan 

Masyarakat terdiri dari beberapa seksi yaitu : seksi kesehatan anak sekolah dan 

mahasiswa, seksi kesehatan anak-anak luar biasa, seksi olahraga kesehatan, seksi 

pengembangan metode. Fungsi dan tanggung jawabnya : membuat program kerja 

melakukan koordinasi, melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan UKS 
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di seluruh Indonesia, mengusahakan bantuan teknis dan materiil, bersama-sama 

dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum tentang 

kesehatan pada umumnya dan Usaha Kesehatan Sekolah pada khususnya, 

menyelenggarakan lokakarya, seminar, rapat kerja diskusi penataran dan lain-lain. 

2.1.7.2 Tingkat Provinsi 

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksana UKS di 

tingkat provinsi yang meliputi : membuat rencana program kerja, membuat 

bimbingan teknis, melakukan koordinasi dan pengawasan, menerima laporan 

kegiatan dari tingkat Kabupaten/ kota melaporkan kegiatan ke tingkat pusat, 

memberi bantuan materi dan keuangan ke daerah tingkat II dan lain-lain usaha 

yang dianggap perlu. 

2.1.7.3 Tingkat Kota/Kabupaten 

Penanggung jawabnya adalah UKS pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Fungsi dan tanggung jawabnya meliputi : membuat rencana kerja harian, 

melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak 

didik dan masyarakat sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS di 

sekolah, melaporkan kegiatan ditingkat provinsi, menyelenggarakan kursuskursus 

kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan setempat, 

memupuk kerjasama baik pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 

UKS. 

2.1.7.4 Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Puskesmas 

Berdasar ketentuan yang ada maka Usaha Kesehatan Sekolah merupakan 

salah satu unit dari puskesmas dimana kegiatan-kegiatan kesehatan dilaksanakan 

di wilayah kerjanya. 

2.1.7.5 Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Sekolah 

Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah merupakan wilayah kerja dimana 

kegiatan tersebut dilaksanakan. Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekolah - 

sekolah hingga tingkat pusat, diperlukan organisasi yang baik. Untuk 

memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah terjadinya 

tumpang tindih dari berbagai kegiatan UKS sebaiknya diwujudkan dalam satu 

wadah atau badan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem kerja operasional 
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UKS harus dipahami sebaik-baiknya. Sebab, tidak sedikit sekolah atau guru yang 

beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari petugas kesehatan saja atau 

sebalikya petugas kesehatan menganggap UKS merupakan tanggung jawab 

jajaran pendidikan sekolah atau guru semata-mata. 

Memperhatikan kenyataan di lapangan, keberhasilan dalam pelaksanaan UKS 

melibatkan berbagai instansi dari Departemen, instansi, dan badan-badan, seperti: 

1. Departemen Dalam Negeri 

2. Departemen Pendidikan Nasional 

3. Departemen Kesehatan 

4. Departemen Agama 

Berbagai instansi dan badan-badan seperti: 

1. Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan 

Umum,Peternakan, Pertanian , dan sosial. 

2. POGM (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru)  

3. Badan-badan/organisasi non pemerintah seperti PMI, Kepramukaan, mungkin 

juga LSM. 

4. Berbagai perusahan swasta yang ada hubungannya dengan usaha kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  Sehingga secara umum struktur organisasi UKS 

meliputi: 

1) Tim Pembina 

Pembinaan dan pengelolaan UKS yang dilaksanakan dalam organisasi UKS 

adalah tim Pembina dan tim pelaksana. Pelaksanaan tugas pembinaan dan 

pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuk tim 

pembina UKS pada setiap jenjang pemerintahan yaitu : 

1. Tim pembina UKS Tingkat Pusat ; 

2. Tim pembina UKS Tingkat Propinsi ( Dati I ) 

3. Tim pembina UKS Tingkat Kab/Kodya/Kotip (Dati II) dan 

4. Tim pembina UKS Tingkat kecamatan 

5. Untuk di sekolah/madrasah/pondok pesantren, dinamakan Tim Pelaksana 

UKS Struktur organisasi tim pelaksana UKS di Sekolah/Madrasah/Pondok 

pesantren yang telah dibakukan adalah sebagai berikut: 
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(1) Pembina : Kepala Desa/Lurah (Surat Edaran Mendagri No. 

411.5/2057/PUOD, 4 Juni 1988). 

(2) Ketua : Kepala Sekolah/Madrasah/Pondok pesantren 

(3) Ketua I : Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan/LKMD 

(4) Ketua II : Unsur BP3/POMG 

(5) Sekretaris : Unsur Guru 

(6) Anggota : Unsur Puskesmas dan unsure pengurus OSIS (dokter kecil/kader 

kesehatan remaja). 

Sedangkan untuk struktur organisasi tim Pembina UKS tingkat Kecamatan, 

yang bertugas langsung membina sekolah dan madrasah di wilayah kerjanya 

adalah sebagai berikut: 

a) Ketua : Camat 

b) Ketua I : Kakandep Dikbud Kecamatan 

c) Ketua II : Kepala Puskesmas 

d) Ketua III : Penilik/Pendaris/Pergurais/PPA 

e) Ketua IV : Kepala Ranting Dinas P dan K 

f) Ketua V : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan 

g) Sekretaris : Staf Kecamatan 

h) Anggota : Unsur Kandep Dikbud, unsure Puskesmas, Unsur Depag, unsure 

Dinas PP/PK, dan unsur PKK Kecamatan. 

2). Tim Pelaksana 

Tim pelaksana berkedudukan di Sekolah/Madrasah/ Pondok Pesantren yang 

merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan UKS di sekolah. 

2.1.8 Sarana dan Prasarana UKS 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (2012), Sarana dan 

prasarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi: 

2.1.8.1 Ruang UKS atau Klinik Sekolah 

Saran yang ada diruang UKS adala seperti meja obat/ meja alat kedokteran, 

bed pemeriksa, Meja dan kursi petugas UKS, sekat pembatas/ gurden, Lemari 

obat atau kotak obat, Alat pengukur tinggi badan, Wastafel atau waskop, Embar 

plastik untuk menampung kotoran bekas, pembalut dan lain-lain.  
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2.1.8.2 Alat-alat pemeriksa 

Alat pemeriksa yang diperlukan adalah seperti Stestoskop, Tensi meter, 

Thermometer, Lampu senter, Senellen’s test chart, poster – poster UKS, data 

kegiatan UKS dan Alat-alat PPPK. 

2.1.8.3 Alat-alat PPPK 

Alat-alat PPPK yang diperlukan adalah seperti Kapas, Perban atau Pembalut, 

Kasa seteril, Plester, Tensoplas, Kain segitiga, Obat merah< gunting kecil, dan 

besar, Pinset, dan lain-lain (Suparyanto, 2012). Perlengkapan P3K dibutuhkan 

pada saat perjalanan untuk menghindari masalah yang lebih serius jika terjadi 

kecelakaan. Berikut beberapa perlengkapan P3K: 

1. Plester luka (band aid) 

2. Obat antiseptik (obat merah atau betadine) dan alkohol 

3. Kain pembalut, kapas steril, kasa steril, perban kain, perban plastik, plester. 

4. Bidai atau spalk 

5. Gunting, pisau kecil, peniti 

6. Sabun antiseptik 

7. Snake bite kit untuk mengantisipasi gigitan ular 

8. Obat antimalaria 

9. Obat-obatan yang umum digunakan (obat penghilang rasa sakit, sakit kepala, 

demam, influenza, batuk, maag, alergi, sakit perut, dan lain-lain). 

10. Krim antisinar matahari (sunscreen) 

11. Krim untuk luka bakar (bioplacenton), serta 

12. Obat-obatan pribadi 

2.1.8.4 Obat-obatan 

Obat-obatan sehari-hari yang diperlukan adalah seperti Obat penawar nyeri 

atau sakit kepala, Obat mules, Obat alergi, Obat merah, Tetes mata, Saleo, kulit, 

dan lain-lain. 

2.1.9 Dana dan Biaya UKS 

Usaha kesehatan sekolah dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari biaya atau 

dana, sebagai penunjang tercapainya program yang telah direncanakan 
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sebelumnya. Kegiatan yang memerlukan dana, perlu dipertimbangkan dan diatur 

sehingga dana yang diperlukan tidak membertkan orangtua peserta didik 

(disesuaikan dengan kemampuan). Sumber dana kegiatan pada sekolah diperoleh 

dari orang tua peserta didik, dan SBPP. Inpres sumbangan lain yang tidak 

mengikat, dan dana yang diusahakan oleh sekolah melalui kegiatan peserta didik 

misalnya hasil kebun sekolah. Pengelolaan suatu organisasi, terlebih dahulu 

manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, dan kemudian membuat rencana 

kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang 

diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian 

disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. 

Dana UKS penggunaannya telah diatur melalui buku petunjuk dana UKS dari 

tim pembina UKS pusat. Khusus untuk sekolah, namanya dana sehat sekolah. 

Prosedur dan UKS harus tetap berpegang pada juknis tim pembina UKS pusat. 

Yang berguna untuk mempercepat tercapainya program kegiatan UKS di Sekolah. 

Usaha kesehatan sekolah (UKS) dalam menjalankan pelaksanaan program 

kegiatannya tidak lepas dari dana sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan 

program UKS. Anggaran dana UKS dapat diperoleh dari : 

a. APBN 

b. ABPD 

c. Dana Sehat 

d. Kemitraan 

e. Swadaya, peran serta masayarakat 

f. Komite sekolah  (Tim pembina UKS prov. Jatim 2011) 

Adapun pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 

(2003), adalah sebagai berikut : “Suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan 

realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama karyawan, 

memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat 

menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan 

diantara para manajer dan bawahannya.  
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Menurut Munandar (2001), mengungkapkan pengertian anggaran adalah 

sebagai berikut : “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Dari pengertian 

anggaran yang telah diutarakan di atas dapatlah diketahui bahwa anggaran 

merupakan hasil kerja (output) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan 

dilaksanakan di waktu yang akan dating. Karena suatu anggaran merupakan hasil 

kerja (output), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang 

disusun secara teratur dan sistematis. Secara lebih terperinci Munandar (2001) 

menjelaskan proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran. 

2. Pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan 

taksiran-takisiran dalam rangka menyusun anggaran. 

3. Menyusun anggaran serta meyajikannya secara teratur dan sistematis 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. 

5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. 

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian 

terhadap kerja yang telah dilaksanakan. 

 

2.2 Konsep Sistem 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Menurut Muninjaya (2004) komponen suatu sistem terdiri dari input, proses, 

output, effect, outcome dan mekanisme umpan balik. Hubungan antara komponen 

– komponen sistem ini berlangsung secara aktif dalam suatu tatanan lingkungan. 

Generik sebuah sistem adalah masukan, proses dan keluaran. Umpan balik dan 

dampak adalah bagian dari keluaran yang terkait dengan lingkungan, jadi unsur 

utama suatu sistem adalah  input, process,dan output. Umpan balik merupakan 

bagian dari keluaran yang dapat menjadi masukan bagi sistem sedangkan dampak 

merupakan hasil dari suatu sistem dalam jangka waktu yang panjang. 
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Apabila prinsip pokok atau cara kerja sistem ini diterapkan pada waktu 

menyelenggarakan pekerjaan maka prinsip pokok atau cara kerja ini dikenal 

dengan pendekatan sistem (system approach) yaitu peerapan suatu prosedur yang 

logis dan rasional dalam merancang suatu rangkaian komponen – komponen yang 

berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Komponen tersebut adalah input (Sumber Daya 

Manusia, biaya, sarana dan metode), process (fungsi manajemen) dan output 

(hasil yang dimanfaatkan) (Azwar, 1996). 

2.2.2 Input 

Masukan (input) adalah kumpulan bagian elemen dasar yang terdapat dalam 

sistem yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem. Untuk mencari 

organisasi yang mencari keuntungan, masukan ini terdiri dari6 M, yaitu manusia 

(man), uang (money), sarana (material), metode (method), pasar (market) serta 

mesin (mechine) sedangkan untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan, 

masukan terdiri dari 4M, yaitu manusia (man), uang (money), sarana (material), 

metode (method) (Azwar, 2010). Berkaitan dengna hal ini, masukan atau input 

terdiri dari 6M dan 1T, meliputi : manusia (man), uang (money), sarana 

(material), metode (method), pasar (market) serta mesin (mechine) dan time 

bound. 

a) Man  

Man adalah petugas yang akan memberikan pelayanan yang termasuk 

didalamnya adalah staf puskesmas, kader, petugas, pemuka masyarakat dan 

sebagainya (Muninjaya, 2004). Perbedaan dari masing – masing petugas 

diantaranya adalah umur, pendidikan, lama bekerja dan pelatihan yang nantinya 

akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Menurut penelitian 

(Nasution, 2012) umur, pendidikan, lama bekerja dan pelatihan sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu program, ini terlihat bahwa yang mempunyai 

pendidikan sesuai dengan pekerjaannya dapat memperlancar suatu kegiatan. 

Selain itu, petugas yang sering mengikuti pelatihan akan berbeda dengan petugas 

yang jarang mengikuti pelatihan. Perbedaan ini terlihat dari kelihaian petugas 

dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi suatu permasalahan. 
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Umur dibagi menjadi dua yaitu kategori < 30 tahun dan > 30 tahun. Umur 

yang masih muda diharapkan memiliki kinerja yang bagus dan memiliki semangat 

untuk bekerja dan berprestasi, diharapkan petugas dapat melaksanakan segala 

tugas dan tanggung jawab yang pernah dipelajari dibangku pendidikan. Selain 

umur, pendidikan juga mempengaruhi kinerja seorang petugas, melalui 

pendidikan yang profesional diharapkan dapat terbentuknya tenaga kerja yang 

siap latih. Lama kerja atau masa kerja menggambarkan pengalaman seseorang 

dalam bidang tugasnya, umumnya petugas dengan pengalaman kerja yang banyak 

bimbingan dibandingkan dengan petugas yang pengalaman kerjanya sedikit. 

Pelatihan adalah pendidikan non formal yang bertujuan untuk mengurangi 

jarak antara kecakapan dan kemampuan seseorang dengan tugas dalam jabatannya 

serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Seorang petugas yang mengikuti pelatihan diharapkan 

dapat meningkatkan ketrampilan yang akan menunjang pekerjaannyadan 

mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan. Unsur – unsur dalam man 

meliputi pengetahuan, usia, masa kerja, pendidikan, ketersediaan SDM, 

pendukung program. 

(a) Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari 

manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “what” . pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu. 

(b) Usia 

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati (DepKes RI, 2009). 

(c) Masa kerja 

Lama kerja dihitung dalam satuan tahun sejak mulai bekerja/ SK pengangkatan 

(Hasibuan, 2000). 

(d) Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana sebagai proses pembelajaran 

untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki (Yatino, 2005). 
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(e) Ketersediaan SDM 

Ketersediaan Sumber Daya Mannusia sebagai pelaksana program dan penanggung 

jawab program dalam suatu program tertentu. 

(f) Pendukung program 

Orang atau tokoh yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya tujuan program. 

b) Money 

Money atau dana yang dapat digali dari swadaya masyarakat dan yang 

disubsidi oleh pemerintah (Muninjaya, 2004). Dana dari suatu program biasanya 

didapat dari dana APBN, APBD maupun swadaya masyarakat. Menurut 

penelitian Tampubolon (2009), ketersediaan dana yang cukupadalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program karena pengalokasian 

dana tersebut sesuai dengan yang diprogramkan. 

c) Materials 

Materials adalah adanya bahan paket lengkap yang memperlancar jalannya 

suatu program, demikian sebaliknya, jika bahanpaket yang dibutuhkan tidak atau 

kurang memadai akan menghambat berlangsungnya suatu program (Tampubolon, 

2009). 

d) Method 

Method atau metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu 

cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu obyek atau objek penelitian, 

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Ruslan, 2003 dalam Setiawan 2012). 

Pelaksanaan suatu program jika tidak ada metode sebagai acuan, maka dalam 

pelaksanaan program besar kemungkinan terjadi salah persepsi, sehingga metode 

dalam suatu program sangat penting keberadaannya. 

e) Machine 

Machine digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan 

yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Sarana merupakan fasilitas 

yang dipakai langsung, sedangkan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

suatu program (Muninjaya, 2004). Sarana prasarana adalah alat penunjang yang 

digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Sarana prasarana yang lengkap dan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33 

 

 
 

mendukung akan memperlancar jalannya suatu program, demikian sebaliknya jika 

sarana prasarana yang dibutuhkan tidak atau kurang memadai akan menghambat 

berlangsungnya suatu program (Tampubolon, 2009). 

f) Market 

Market atau pasar adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan 

(memasarkan) produknya. Memasarkan produk sangat penting, sebab bisa 

diartikan sasaran dari program yang mendapatkan pelayanan secara langsung. 

2.2.3 Proses 

Proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam 

sistem dan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang 

direncanakan. Dalam praktek sehari – hari, untuk memudahkan pelaksanaannya, 

biasanya dengan menggunakan fungsi manajemen yang disederhanakan menjadi 

empat macam saja, yaitu (1) Perencanaan (planning) (2) pengorganisasian 

(organizing) (3) penggerakan dan pelaksanaan (actuacting) (4) pengawasan, 

pengendalian dan penilaian (controling) 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

demi masa depan yang lebih baik (Le Breton dalam Lasari, 2012). Dalam suatu 

rencana mengandung unsur – unsur sebagai berikut : 

1) Tujuan 

Unsur pertama dari suatu rencana adalah tujuan perusahaan. Tujuan itu dapat 

bersifat materiil dapat pula bersifat moral. Bersifat materiil contohnya mencari 

keuntungan sebesar – besarnya dan bersifat moral misalnya memberi kesempatan 

anggota kerja yang menganggur (Manulang, 2006). 

2) Prosedur 

Suatu rencana harus juga memuat prosedur, yakni urutan pelaksanaan yang 

harus dituruti oleh seseorang dalam melakukan tindakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu (Manulang, 2006). 
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3) Budget 

Budget merupakan suatu anggaran, yakni ikhtisar dari hasil-hasilyang 

diharapkan untuk dicapai danpengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil 

tersebut, yang dalam angka (Manulang, 2006). 

4) Program 

Program adalah fungsi dari politik dan budget yang dimaksutkan untuk 

menetapkan suatu rangkaian tindakan untuk waktu yang akan datang (Manulang, 

2006). 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan setruktur organisasi 

sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya (Hasibuan, 

2003). Pengorganisasian tidak lepas dari perencanaan sebuah program. Jika 

pengorganisasian dilakukan dengan baik,maka perencanaan berjalan dengan baik 

pula. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa unsur (soenyoto, 2006): 

1) Permbagian pekerjaan 

Identik dengan pembagian tugas yaitu pemecahan tugas kompleks menjadi 

komponen yang lebih kecil sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk 

beberapa aktifitas terbatas. 

2) Departementalisasi 

Pengelompokan menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang serupa dan 

secara logis berhubungan. 

3) Hierarki organisasi 

Suatu pola berjenjang dari sebuah unsur organisasi, dipuncaknya duduk 

manager peringkat senior yang bertanggung jawab atas operasional seluruh 

organisasi, disisi lain manager lebih rendah ditempatkan pada tingkat bawahnya. 

4) Rentangan kendali 

Jumlah bawahan yang melapor langsung kepada manager tertentu. Rentangan 

kendali bisa disebut juga rentangan kontrol yang merupakan terjemahan istilah 

bahasa inggris “span of control” yang merupakan jumlah terbanyak bawahan 

langsung yang dapat dipimpin oleh seorang atasan tertentu (Sutarto, 2002). 
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5) Rintangan komando 

Rencana yang menentukan siapa yang melapor kepada siapa dalam sebuah 

organisasi 

6) Koordinasi 

Proses menyatukan aktivitas bagian – bagian terpisah dari sebuah organisasi 

untuk mencapai tujun organisasi. 

7) Staffing  

Staffing merupakan suatu kegiatan yang melakukan pembagian kelompok – 

kelompok kerja nenurut jenisnya beserta pengisian orang – orang menurut 

keahliannya. 

8) Pendelegasian wewenang 

Dengan adanya pendelegasian wewenang setiap karyawan akan memahami 

batas kewenanangan yang dimiliki serta pertanggungjawaban yang telah 

memberikan kewenanagan. 

c. Penggerakan dan Pelaksanaan (actuacting) 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha – usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilegkapi dengan segala kebutuhan, alat – alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana 

cara yang harus dilakukan sesuai dengan aturan, dilaksanakan secara konsisten, 

kerja keras dan perlu mengakomodasi perubahan sesuai aturan. Dalam 

penggerakan dan pelaksanaan terdiri dari unsur : 

1) Kepemimpinan 

Menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan kemampuan seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sepenuh kemampuan 

untuk mencapai tujuan kelompok. 

2) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan/ rangsangan yang membuat seseorang/ 

kelompok yang mau bekerja dengan semangat dan kemampuan yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
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3) Komunikasi 

Menurut Harold Koontz & Cyril O’Donnell, komunikasi merupakan informasi 

dari seseorang kepada orang lain baik dipercaya atau tidak, tetapi informasi yang 

disiapkan harus dimengerti oleh penerimanya. 

d. Pengawasan, pengendalian dan penilaian (controling) 

Menurut Notoatmodjo (2007), evaluasi adalah membandingkan antara hasil 

yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang telah direncanakan. 

Dalam pengawasan, pengendalian dan penilaian terdiri dari unsur : 

1) Proses pelaporan dan pencatatan 

Proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai apa 

yang telah direncanakan melalui pelaporan pertanggungjawaban secara tertulis. 

2) Supervisi 

Supervisi merupakan kegiatan – kegiatan yang terencana seorang manager 

melalui aktivitas bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi dan evaluasi pada 

staffnya dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehari – hari (Arwani, 2006). 

Proses adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan 

yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang telah 

direncanakan. Dalam program kegiatan UKS, pelaksanaan terdiri dari : 

a. Pendidikan Kesehatan 

b. Pelayanan Kesehatan 

c. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 

2.2.4 Output 

Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari 

berlangsungnya proses sistem (Azwar, 2010). Menurut Hendrian (2011) dalam 

penelitiannya, keluaran dari suatu program adalah keberhasilan dari program yang 

telah dilaksanakan.  
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori Sistem Kesehatan (Azwar, 2010) 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual
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Kerangka konseptual tersebut menjelaskan unsur – unsur penyususn 

kesehatan yang digunakan dalam penelitian  ini. Sistem kesehatan adalah 

kumpulan dari berbagai faktor yang komplek dan saling berhubungan yang 

terdapat dalam satu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat pada 

setiap saat yang dibutuhkan. Selanjutnya sistem kesehata itu sendiri ditentukan 

atau terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu masukan (input), proses (process), 

keluaran (output) dimana  ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama 

lain. Sistem kesehatan khususnya pada pelaksanaan program UKS juga ditentukan 

oleh ketiga faktor tersebut, yaitu input berupa SDM, Biaya, sasaran,  metode, 

media dan Sarana prasarana. Sedangkan proses berupa pelaksanaan program UKS 

yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembunaan lingkungan 

sehat. 

Pelaksanaan program UKS pada Sekolah Dasar/ Sederajat di kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah tehnik untuk melihat sejauh 

mana sistem pelaksanaan kesehatan melalui program UKS dalam rangka melihat 

input dan proses, sehingga dari penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai pelaksanaan program UKS pada Sekolah Dasar/ Sederajat di kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Output tidak diteliti dalam penelitian ini  agar 

pencapaian suatu hasil dari sistem kesehatan (input dan proses) dapat digunakan 

secara efisien. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif  adalah  

suatu metode  penelitian  dengan  tujuan  utama untuk melihat gambaran fenomena 

(termasuk kesehatan) yang terjadi dalam populasi tertentu. Pada umumnya 

penelitian deskriptif digunakan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi 

dan penyelenggaraan suatu program dimasa sekarang, kemudian hasilnya 

digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut 

(Notoatmodjo, 2010).  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD/ Sederajat di wilayah Puskesmas  Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - April 2016.  

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau subjek yang akan diteliti 

(Wasis, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah 42 SD/ Sederajat. 
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3.3.2 Sampel dan Besar Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadikan objek penelitian 

yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap mewakili populasi 

(Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah SD/ Sederajat diwilayah 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Responden dalam penelitian ini 

adalah guru UKS. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. (Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini terdapat 42 SD/ Sederajat di wilayah Puskesmas 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sehingga besar sampel dari penelitian ini 

berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh Lemeshow dalam 

(Notoatmodjo,2010), yaitu : 

 

 

 

Keterangan :  

n     = Besar Sampel 

N     = Besar Populasi, dalam hal ini besar populasi yaitu 42 SD/ Sederajat 

 = proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi, bila tidak tahu 

proporsinya 50 % (0,50) 

D     = Derajat penyimpangan terhadap populasi sebesar 10 % (0,1) 

Pengambilan sampel dari jumlah populasi sebanyak 42 SD/ Sederajat, dengan 

menetapkan rumus di atas, maka besar sampel diperoleh sebanyak : 
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Berdasarkan  perhitungan diatas diketahui besar sampel yang dapat  mewakili 

populasi senbesar 30 SD/ Sederajat. 

 

3.3.3 Tehnik pengambilan sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan tehnik simple random sampling. Tehnik ini merupakan 

tehnik penggambilan sampel dari anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2001).  

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan sebagai 

suatu fasilitas untuk pengukuran suatu penelitian (Nursalam, 2011). Variabel 

penelitian ini adalah input dan proses pada pelaksanaan program kegiatan UKS. 

3.4.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi variabel – variabel yang akan diteliti 

secara operasional dilapangan. Definisi operasional bermanfaat untuk 

mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel – varibel 

yang akan diteliti serta untuk pengembangan instrumen. Definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

1 Input Kumpulan elemen 

yang diperlukan 

untuk pelaksanaan 

program UKS. 

Meliputi :SDM, 

Biaya, sasaran, 

metode, media, 

sarana prasarana 

   

 a. SDM (Man) Sumber daya 

dibutuhkan dalam 

pelaksanaan 

program UKS yang 

meliputi petugas, 

pengetahuan 

   

 a) Petugas Ketersediaan 

Petugas yang 

menjalankan 

pelaksanaan 

program UKS 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

 

Kriteria penilaian 

ini dikategorikan 

sebagai 

ketersediaan tenaga 

pelaksana program 

kegiatan UKS : 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

 b) Pengetahuan Pengetahuan  

petugas terhadap 

pelaksanaan 

program UKS 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

 

Diukur dengan 5 

pertanyaan. 

Pertanyaan : 

a. Jawaban benar 

nilai 2 

b. Jawaban salah 

nilai 1 

c. Jawaban tidak 

tahu nilai 0 

Jumlah skor yaitu: 

Maksimal = 10 

Minimal = 0 

Selanjutnya dari 

range  0 – 10 

dikelompokkan 

menjadi 3 kategori, 

tinggi, sedang dan 

rendah 

a. 8 ≤ x 10 = 

tinggi 

b. 4 ≤ x ≤ 7 = 

sedang 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

c. 0 ≤ x ≤ 3 = 

rendah 

 

 b. Biaya 

(Money) 

Sumber dana dan 

besarnya dana yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan 

program kegiatan  

UKS, meliputi : 

APBN, APBD, 

Dana sehat 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner  

 

Dana yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan 

program kegiatan 

UKS : 

a. APBN 

b. APBD 

c. Dana sehat 

Dana yang 

digunakan untuk 

pelaksanaan 

program kegiatan 

UKS dalam rupiah 

(Rp) 

 

 c. Sasaran 

(Market) 

Orang yang 

menjadi target 

dalam 

pelaksanaan 

program UKS 

yang meliputi 

primer, sekunder 

dan tersier 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner  

Sasaran 

pelaksanaan 

program kegiatan 

UKS : 

a. Primer (peserta 

didik) 

b. Sekunder (guru, 

orang tua 

murid, 

pengelolah 

pendidikan) 

c. Tersier 

(lembaga 

pendidikan 

beserta 

lingkungan) 

 

 d. Metode 

(Methods) 

Suatu kombinasi 

antara cara – cara 

dan alat bantu 

atau media yang 

digunakan dalam 

setiap 

pelaksanaan 

program 

kesehatan, yang 

meliputi : 

pendidikan 

kesehatan dan 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

Metode yang 

digunakan pada 

sasaran meliputi : 

a. Primer : 

konseling, face 

to face, 

ceramah, dll 

b. Sekunder : 

Diskusi, 

ceramah, dll 

c. Tersier : 

ceramah, 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

pelayanan 

kesehatan. 

penyebaran 

pamflet, dll 

 

 d. Media 

(Material) 

Bahan berupa 

media cetak, 

elektronik dan alat 

peraga yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan 

program UKS 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 
 

Kriteria penilaian 

ini dikategorikan 

peneliti sebagai 

berikut : 

a. Media cetak 

b. Media 

elektronik 

c. Alat peraga 

 

 e. Perlengkapan 

dan tempat 

(Machine) 

Tempat dan alat 

yang dibutuhkan 

dalam upaya 

mendukung 

pelaksanaan 

program kegiatan 

UKS 

   

 a)  Ruangan 

dan 

peralatan 

Tempat yang 

dibutuhkan dalam 

pelaksanaan 

program UKS dan 

juga peralatan 

guna mendukung 

pelaksanaan 

program UKS 

yang meliputi : 

ruang UKS, obat 

– obatan dan 

peralatan medis 

 

Lembar 

observasi 

Observasi 
 

Kriteria penilaian 

ini diukur dengan 

lembar 

observasional 

menggunakan 

juknis terkait 

dengan 

pelaksanaan 

program kegiatan 

UKS (tim pembina 

UKS, 2010) 

2 Proses Kumpulan atau  

elemen yang 

terdapat dalam 

pelaksanaan 

program UKS dan 

berfungsi untuk 

mengubah 

masukan menjadi 

keluaran yang 

direncanakan, 

yang meliputi : 

pendidikan 

kesehatan, 

pelayanan 

kesehatan, 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

pembinaan 

lingkungan sehat 

 a. Pendidikan 

kesehatan 

Upaya 

memberikan 

bimbingan kepada 

peserta didik  

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan, 

perilaku dan 

ketrampilan 

dalam 

melaksanakan 

PHBS, yang 

meliputi : 

kegiatan 

intrakulikuler dan 

ekstrakulikuler 

Kuesioner  Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 
 

Diukur dengan 10 

pertanyaan. 

Pertanyaan : 

a.  Jawaban tidak 

pernah (jika 

tidak kegiatan 

tidak 

dilakukan 

sama sekali) = 

nilai 1 

b.  Jawaban 

jarang (jika 

kegiatan 

dilakukan 1x 

dalam 1 

bulan) = nilai 

2 

c.  Jawaban 

kadang – 

kadang (jika 

kegiatan 

dilakukan 2x 

dalam 1 

bulan) = nilai 

3 

d. Jawaban 

sering (jika 

kegiatan 

dilakukan 3x 

dalam 1 

bulan) =  nilai 

4 

e. Jawaban 

selalu (jika 

kegiatan 

dilakukan 4x 

dalam 1 

bulan) =  nilai 

5 

 

 a) KegiatanIntra

kulikuler 

Pelaksanaan 

kegiatan 

pendidikan yang 

dilakukan pada 

jam pelajaran 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

Pengukuran 

dilakukan pada 

soal nomor 1-5 

dengan kategori 

sebagai berikut : 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

berlangsung a.  Jawaban tidak 

pernah (jika 

tidak pernah 

dilakukan) = 

nilai 1 

b.  Jawaban jarang 

(jika dilakukan 

1x dalam 

1bulan) = nilai 

2 

c.  Jawaban kadang 

– kadang (jika 

dilakukan 2x 

dalam 1 bulan) 

= nilai 3 

d. Jawaban sering 

(jika dilakukan 

3x dalam 1 

bulan) = nilai 4 

e. Jawaban selalu 

(jika dilakukan 

4x dalam 1 

bulan) =  nilai 5 

Jumlah Skor yaitu : 

Maksimal = 25 

Minimal = 5 

Selanjutnya,  dari 

range 5 – 25 

dikelompokkan 

menjadi 5 kategori 

: tidak pernah, 

jarang, kadang – 

kadang, sering dan 

selalu. 

a.  22 ≤ x ≤ 25 = 

selalu 

b. 18 ≤ x ≤ 21 = 

sering 

c. 14 ≤ x ≤ 17 = 

kadang – kadang 

d. 10 ≤ x ≤ 13 = 

jarang 

e. 5 ≤ x ≤ 9 = tidak 

pernah 

 

 b) Kegiatan 

Ekstra 

Kegiatan yang 

dilakukan pada 

Kuesioner  Wawancara 

menggunakan 

Pengukuran 

dilakukan pada 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

kulikuler saat diluar jam 

pelajaran  

kuesioner soal nomor 6-10 

dengan kategori 

sebagai berikut : 

a.  Jawaban tidak 

pernah (jika 

tidak pernah 

dilakukan) = 

nilai 1 

b. Jawaban jarang 

(jika dilakukan 

1x dalam 

1bulan) =  nilai 

2 

c. Jawaban kadang 

– kadang (jika 

dilakukan 3x 

dalam 1 bulan) 

=nilai 3 

d. Jawaban sering 

(jika dilakukan 

3x dalam 1 

bulan) = nilai 4 

e. Jawaban selalu 

(jika dilakukan 

4x dalam 1 

bulan) = nilai 5 

Jumlah Skor yaitu : 

Maksimal = 25 

Minimal = 5 

Selanjutnya,  dari 

range 5 – 25 

dikelompokkan 

menjadi 5 kategori 

: tidak pernah, 

jarang, kadang – 

kadang, sering dan 

selalu. 

a.  22 ≤ x ≤ 25 = 

selalu 

b. 18 ≤ x ≤ 21 = 

sering 

c. 14 ≤ x ≤ 17 = 

kadang – kadang 

d. 10 ≤ x ≤ 13 = 

jarang 

e. 5 ≤ x ≤ 9 = tidak 

pernah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


53 

 

 
 

No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

 

 b. Pelayanan 

kesehatan 

Pemeriksaan 

kesehatan 

perorangan dan 

lingkungan secara 

berkala yang 

meliputi upaya 

promotif, 

preventif, kuratif 

dan rehabilitatif 

Kuesioner  Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

 

Diukur dengan 10 

pertanyaan. 

Pertanyaan : 

a. Jawaban tidak 

pernah (jika 

tidak pernah 

dilakukan) = 

nilai 1 

b. Jawaban jarang 

(jika dilakukan 

1x dalam 1 

bulan) =nilai 2 

c. Jawaban 

kadang – 

kadang (jika 

dilakukan 2x 

dalam 1 bulan) 

= nilai 3 

d. Jawaban sering 

(jika dilakukan 

3x dalam 1 

bulan) = nilai 4 

e. Jawaban selalu 

(jika dilakukan 

4x dalam 1 

bulan) =  nilai 5 

 

 a) Promotif Upaya 

peningkatan 

kesehatan yang 

dilaksanakan 

melalui kegiatan 

penyuluhan 

kesehatan yang 

melibatkan peran 

serta aktif peserta 

didik 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

Pengukuran 

dilakukan pada 

soal nomor 11-14 

(4 pertanyaan) 

dengan kategori 

sebagai berikut : 

a. Jawaban tidak 

pernah (tidak 

pernah 

dilakukan) = 

nilai 1 

b. Jawaban jarang 

(jika dilakukan 

1x dalam 1 

bulan) = nilai 2 

c. Jawaban 

kadang – 

kadang (jika 

dilakukan 2x 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

dalam 1 bulan) 

= nilai 3 

d. Jawaban sering 

(jika dilakukan 

3x dalam 1 

bulan) = nilai 4 

e. Jawaban selalu 

(jika dilakukan 

4x dalam 1 

bulan) = nilai 5 

Jumlah Skor yaitu : 

Maksimal = 20 

Minimal = 4 

Selanjutnya,  dari 

range 4 – 20 

dikelompokkan 

menjadi 5 kategori 

: tidak pernah, 

jarang, kadang – 

kadang, sering dan 

selalu. 

a.  19 ≤ x ≤ 20 = 

selalu 

b. 16 ≤ x ≤ 18 = 

sering 

c. 12 ≤ x ≤ 15 = 

kadang – kadang 

d. 8 ≤ x ≤ 11 = 

jarang 

e. 4 ≤ x ≤ 7 = tidak 

pernah 

 

 b) Preventif Kegiatan 

pencegahan yang 

dilaksanakan 

melaluiu kegiatan 

peningkatan daya 

tahan tubuh 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

Pengukuran 

dilakukan pada 

soal nomor 15-17 

(3 pertanyaan) 

dengan kategori 

sebagai berikut : 

a. Jawaban tidak 

pernah (tidak 

pernah 

dilakukan) = 

nilai 1 

b. Jawaban jarang 

(jika dilakukan 

1x dalam 1 

bulan) = nilai 2 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

c. Jawaban 

kadang – 

kadang  (jika 

dilakukan 2x 

dalam 1 bulan) 

= nilai 3 

d. Jawaban sering 

(jika dilakukan 

3x dalam 1 

bulan) =  nilai 4 

e. Jawaban selalu 

(jika dilakukan 

4x dalam 1 

bulan) = nilai 5 

Jumlah Skor yaitu : 

Maksimal = 15 

Minimal = 3 

Selanjutnya,  dari 

range 5 – 25 

dikelompokkan 

menjadi 5 kategori 

: tidak pernah, 

jarang, kadang – 

kadang, sering dan 

selalu. 

a.  14 ≤ x ≤ 15 = 

selalu 

b. 12 ≤ x ≤ 13 = 

sering 

c. 9 ≤ x ≤ 11 = 

kadang – kadang 

d. 6 ≤ x ≤ 8 = jarang 

e. 3 ≤ x ≤ 5 = tidak 

pernah 

 

 c) Kuratif  Kegiatan 

penyembuhan 

yang dilakukan 

melalui kegiatan 

mencegah 

komplikasi  akibat 

proses penyakit 

serta untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

peserta didik 

secara optimal 

Kuesioner Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

Pengukuran 

dilakukan pada 

soal nomor 18-20  

(3 pertanyaan) 

dengan kategori 

sebagai berikut : 

a. Jawaban tidak 

pernah nilai 1 

b. Jawaban jarang 

nilai 2 

c. Jawaban 

kadang – 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

kadang nilai 3 

d. Jawaban sering 

nilai 4 

e. Jawaban selalu 

nilai 5 

Jumlah Skor yaitu : 

Maksimal = 15 

Minimal = 3 

Selanjutnya,  dari 

range 5 – 25 

dikelompokkan 

menjadi 5 kategori 

: tidak pernah, 

jarang, kadang – 

kadang, sering dan 

selalu. 

a.  14 ≤ x ≤ 15 = 

selalu 

b. 12 ≤ x ≤ 13 = 

sering 

c. 9 ≤ x ≤ 11 = 

kadang – kadang 

d. 6 ≤ x ≤ 8 = jarang 

e. 3 ≤ x ≤ 5 = tidak 

pernah 

 

 c. Pembinaan 

lingkungan 

sehat 

Lingkungan 

kehidupan yang 

sehat diperlukan 

untuk 

meningkatkan 

kesehatan seluruh 

komunitas 

sekolah yang 

meliputi : 

lingkungan fisik 

dan lingkungan 

non fisik 

Lembar 

Observasi  

observasi 
 

 

 a) Lingkungan 

fisik 

Keadaan/ kondisi 

fisik lingkungan 

yang terdapat 

disekitar individu 

Lembar 

observasi 

Observasi Kriteria penilaian 

pada penelitian ini 

menggunakan data 

berdasarkan juknis 

pembinaan dan 

pengembangan 

UKS 

(Kementerian 

P&K, 2012) 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Instrumen 

Cara 

pengumpulan 

data 

Kriteria penilaian 

 

 b) Lingkungan 

non fisik 

Keadaan yang 

berkaitan dengan 

perilaku/ nilai – 

nilai kehidupan 

yang terdapat di 

sekolah 

Lembar 

observasi 

observasi Kriteria penilaian 

pada penelitian ini 

menggunakan data 

berdasarkan juknis 

pembinaan dan 

pengembangan 

UKS 

(Kementerian 

P&K, 2012) 

 

 

 

3.5 Data dan Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Data sumber 

pertama yang diperoleh dari individu atau perorangan dapat berupa hasil 

kumpulan wawancara yang dialkukan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). 

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

kepada informan  menggunakan panduan wawancara. Data primer pada penelitian 

ini adalah hasil wawancara dengan masing – masing informan.  

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang diperoleh dari pihak lain atau data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau 

diagram (Sugiyono, 2014). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data UKS di 

Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.6 Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data 

3.6.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan untuk 

membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan (Arikunto, 2010). 
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Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

kuesioner tertutup, check list dan alat tulis. 

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dipakai di dalam wawancara 

yang berisi daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, 

dimana interviewer tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda – 

tanda. Kuesioner tertutup mempunyai keuntungan mudah mengarahkan jawaban 

responden dan juga mudah untuk diolah (Notoatmodjo, 2010). 

3.6.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan 

wawancara secara langsung kepada responden, untuk memperoleh data primer 

mengenai pelaksanaan program UKS yang meliputi : pendidikan kesehatan, 

pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

 

3.7 Tehnik Pengolahan dan Penyajian Data 

3.7.1 Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi : 

a. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti mengumpulkan 

data dilapangan atau sebelum pengolahan data. Data yang telah 

dikumpulkan dari kuesioner atau lembar observasi perlu dilakukan 

pengecekan kembali dan dilakukan perbaikan isian formuliar atau 

kuesioner (Notoatmodjo, 2010). 

b. Coding 

Pemberian kode pada setiap atribut pertanyaan dari variabel yang diteliti 

setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

coding untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisis 

(Notoatmodjo, 2010). 
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c. Scoring 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan skor atau nilai dari jawaban 

dengan nilai tertinggi sampai nilai  terendah dari kuesioner yang diajukan 

kepada para responden (Suyanto, 2005). 

d. Tabulating 

Tabulating adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data 

yang diperoleh ke dalam program komputer sesuai dengan variabel yang 

diteliti (Notoatmodjo, 2010). 

3.7.2 Tehnik Penyajian Data 

Tehnik penyajian data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam 

pembuatan laporan hasil penelitian yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. 

Pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 yakni penyajian dalam bentuk tabel dan 

penyajian dalam bentuk grafik (Notoatmodjo, 2010). Penyajian data harus 

sederhana dan jelas agar orang lain dapat memahami apa yang disajikan dengan 

mudah. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dalam penelitian ini akan 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi (textular). 

 

3.8 Validitas Instrument 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar – benar 

mengukur apa yang diukur dan untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita 

susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Perlu kita lakukan 

uji korelasi antar skor (nilai) tiap item dari pertanyaan dengan skor total 

kuesioner. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid sehingga instrumen tersebutr dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui kesahihan tiap butir pertanyaan dalam 

kuesioner. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 
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skor butir. Uji yang digunakan adalah pearson corelation dengan tingkat 

signifikan 0,05. Item kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung > nilai r 

tabelnya. Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik, dimana df =N-2. Uji 

validitas pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 responden dengan 

20 butir pertanyaan. Nilai df pada penelitian ini adalah 8 dengan nilai r tabel 

0,6319. Dari hasil uji diperoleh semua nilai r hitung pada setiap variabel lebih 

besar daripada 0,6139 sehingga dinyatakan valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejuah mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya dan diandalkan (Notoatmodjo, 2010). Uji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian dilakukan dengan internal consistency (teknik 

konsistensi internal) dilakukan dengan memfokuskan pada unsur – unsur internal 

yaitu butir – butir pertanyaan atau soal. Instrumen yang reliabel berarti instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yagn sama (Sugiyono, 2014).  Syarat minimum reliabilitas 

yang harus diperoleh adalah lebih dari 0,60. Dari hasil uji pada kuesioner 

penelitian ini didapatkan nilai reliabiliti statistik lebih dari 0,60 sehingga 

kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 
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3.9 Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

Menentukan sampel penelitian 

Hasil analisis data 

Panduan kuesioner tersusun 

 

- Sampel untuk guru UKS SD/ 

sederajat = 30 

Data yang telah 

diinterprestasikan 

 

Tabulasi data hasil kuesioner 

Label data hasil kuesioner yang 

siap dikategorikan 

 

Label data hasil kuesioner 
 

Editing dari hasil kuesioner dan 

studi dokumen tersusun 
 

Data hasil kuesioner tersusun 
 

Menyusun panduan kuesioner 

Melakukan pengumpulan data 

dengan kuesioner 

Melakukan editing dari hasil 

kuesioner 

Menarik kesimpulan dari hasil 

penginterprestasian data 

Melakukan interprestasi unit data 

Melakukan tabulasi 

Menyaring data yang telah 

dikoding dan dilakukan skoring 

Memberikan koding atau label 

Langka Hasil 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terkait Pelaksanaan Program UKS 

SD/ Sederajat di wilayah Puskesmas Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Unsur Input, ketersediaan SDM di SD/ Sederajat sebagian besar termasuk 

dalam kategori baik. Tingkat pengetahuan seluruh SDM memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi. Sumber dana yang digunakan setengahnya berasal 

dari dana APBD.  Sebagian besar sasaran SD/ Serajat yaitu sasaran primer dan 

sekunder dengan menggunakan metode ceramah serta mayoritas menggunakan 

media cetak yaitu postert, serta media elektronik LCD. Sedangkan ketersediaan 

sarana prasarana sebagian besar masih belum memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. 

b. Unsur Proses, Seluruh SD/ Sederajat sudah melaksanakan pelaksanaan 

program kegiatan UKS. Namun, untuk Pendidikan kesehatan dan pelayanan 

kesehatan secara promotif belum sepenuhnya dilakukan. Sedangkan untuk 

Pelayanan kesehatan secara preventif dan kuratif sudah sering dilakukan. 

Sebagian besar  pembinaan lingkungan sekolah sehat termasuk dalam kriteria 

baik. 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait pelaksanaan 

program kegiatan UKS SD/ Sederajat, sebagai berikut : 

a. Pihak Puskesmas perlu untuk melakukan pembinaan bagi guru UKS dan 

monitoring  terkait dengan pelaksanaan program kegiatan UKS, serta dilakukan 

pendidikan dan pelayanan  kesehatan secara berkesinambungan berupa 

sosialisasi/pelatihan bagi setiap guru tentang pentingnya UKS sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta 

konsisten dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.  

b. Pihak Sekolah yang belum mempunyai ruang UKS sebaiknya bekerja sama 

dengan pihak Puskesmas untuk pengadaan ruang UKS. Pelaksanaan program 

kegiatan UKS SD/ Sederajat hendaknya segera dilakukan, hal ini penting untuk 

sekolah sendiri. Selanjutya, bagi pihak Sekolah yang sudah melaksanakan 

program kegiatan UKS SD/ Sederajat lebih rutin untuk dilaksanakan sehingga 

dapat membantu pihak Puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan 

siswa. 
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LAMPIRAN E.  Pengantar Kuesioner 

 

 KEMENTERIN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jalan Kalimantan 37 KampusTegalBotoTlp (0331) 

337878,322995 Fax (0331) 322995 JEMBER (68121) 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Kepada Yth. Bpk/Ibu ..................................... 

di .................................................................... 

 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian skripsi yang berjudul ”Evaluasi 

Pelaksanaan Program Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah 

Dasar (SD)/ Sederajat”, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu secara sukarela untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara benar dan jujur dengan mengisi 

lembar persetujuan (informed consent )yang telah disediakan terlebih 

dahulu.Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan resiko dan dampak 

apapun terhadap Bapak/Ibu sebagai Sekolah penelitian karena semata-mata untuk 

kepentingan ilmiah. Kerahasiaan dari jawaban kuisioner yang akan Bapak/Ibu 

berikan, dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

 Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

Jember,.................................2016 

Peneliti 

 

WIDYA IKA AGUSTIN CHOIROH 

NIM.132110101201 
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 LAMPIRAN F. Lembar Persetujuan 

KEMENTERIN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jalan Kalimantan 37 KampusTegalBotoTlp (0331) 

337878,322995 Fax (0331) 322995 JEMBER (68121) 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama  :............................................................................. 

Alamat  :............................................................................. 

Usia    :............................................................................. 

Menyatakan bersedia menjadi subjek  dalam penelitian dari: 

Nama  : Widya Ika Agustin Choiroh 

NIM  : 132110101201 

Fakultas  : Kesehatan Masyarakat 

Judul  :”Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) pada Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat” 

Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan resiko dan dampak  

apapun  terhadap subjek  penelitian, karena semata-mata untuk kepentingan ilmiah 

serta kerahasiaan jawaban kuesioner yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh 

peneliti. Oleh karena itu, saya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

secara benar dan jujur. 

 

Sidoarjo,................................2016 

               Responden 

 

    

(...........................................) 
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LAMPIRAN G. Kuesioner Penelitian 

KEMENTERIN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jalan Kalimantan 37 KampusTegalBotoTlp (0331) 

337878,322995 Fax (0331) 322995 JEMBER (68121) 
 

KUESIONER PENELITIAN 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN USAHA 

KESEHATAN SEKOLAH (UKS) PADA SEKOLAH DASAR 

(SD)/ SEDERAJAT 

 

Petunjuk pengisian : 

a. Mohon pilihlah jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disediakan dengan 

jujur dan terbuka sesuai dengan penilaian bapak/ ibu saudara tentang 

pelaksanaan program kegiatan UKS 

b. Berilah tanda (√) pada jawaban yang bapak/ ibu pilih 

 

1. Identitas Responden 

a. Nama   : 

b. Nama Sekolah  : 
 

A. Input 

1. Apakah disekolah ini sudah tersedia ruang UKS? 

Ya 

Tidak 

 

 

2. Guru UKS sangat berperan penting dalam memberikan program pendidikan dan 

pelayanan kesehatan serta pembinaan lingkugan sekolah sehat. Apakah di 

ssekolah ini sudah terdapat Guru UKS 

 

Ada      

Tidak Ada         

          

 

3. Pada program kegiatan UKS, sekolah diharuskan memberikan (Pendidikan 

kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat) 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 
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4. Program kegiatan UKS bertujuan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

 

5. Sasaran  program  kegiatan UKS diberikan kepada semua masyarakat/ warga 

sekolah baik secara primer, sekunder maupun tersier. Semakin sering program 

kegiatan UKS diberikan maka akan meningkatkan pendidikan kesehatan di 

program kegiatan UKS 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

 

6. Pada program kesehatan UKS, pendidikan kesehatan diberikan kepada siswa 

agar  dapat mencegah peserta didik tidak mudah sakit. Sehingga akan dapat 

meningkatkan kesehatan. Hal ini membantu pihak Puskesmas dalam 

meningkatkan derajat kesehatan siswa 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

 

7. Peraturan terkait tentang program kegiatan UKS belum ditetapkan 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu  

 

8. Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program UKS disekolah 

ini berasal dari 

a.  ABPN  

b. APBD  

c. Dana sehat 

 

9. Berapa besar dana yang digunakan di sekolah anda untuk keperluan pelaksanaan 

program kegiatan UKS dalam bulan terakhir ? 

Rp. ........................... 
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10. Siapa yang menjadi sasaran dalam melaksanakan program kegiatan UKS ? 

 

11. Media yang digunakan dalam melaksanakan program UKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Metode 

      Primer (peserta didik) 

 

 

- Konseling face to face 

- Ceramah 

- Dll ...... 

 

       Sekunder (guru, orang tua murid) 

 

 

- Diskusi 

- Ceramah 

- Dll ........ 

 

        Tersier (lembaga pendidikan beserta 

lingkungan) 

 

 

- Ceramah 

- Penyebaran pamflet 

- Dll ....... 

Media Metode 

      Cetak 

 

 

- Poster 

- Flipchart 

- Dll ...... 

 

       Elektronik 

 

 

- TV 

- LCD 

- Dll ....... 

 

        Alat peraga 

 

 

- Boneka 

- panthom 

- Dll ....... 
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KEMENTERIN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jalan Kalimantan 37 KampusTegalBotoTlp (0331) 

337878,322995 Fax (0331) 322995 JEMBER (68121) 
 

KUESIONER PENELITIAN 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN USAHA 

KESEHATAN SEKOLAH (UKS) PADA SEKOLAH DASAR 

(SD)/ SEDERAJAT 
 

Petunjuk pengisian : 

c. Mohon pilihlah jawaban dari beberapa pernyataan yang telah disediakan dengan 

jujur dan terbuka sesuai dengan penilaian bapak/ ibu saudara tentang 

pelaksanaan program kegiatan UKS 

d. Berilah tanda (v) pada jawaban yang bapak/ ibu pilih 

 

2. Identitas Responden 

c. Nama   : 

d. Nama Sekolah  : 
 

Kriteria Pengisian : 

1 = Tidak pernah  (Jika kegiatan tidak pernah dilakukan) 

2 = Jarang   (Jika kegiatan dilakukan 1x dalam 1 bulan) 

3 = Kadang – kadang  (Jika kegiatan dilakukan 2x dalam 1 bulan) 

4 = Sering   (Jika kegiatan dilakukan 3x dalam 1 bulan) 

5 = Selalu   (Jika kegiatan dilakukan 4x dalam 1 bulan) 
 
 

No PERNYATAAN 5 4 3 2 1 Ket. 

PENDIDIKAN KESEHATAN 

Intrakulikuler 

1 Saya  mengajarkan cara menjaga 

kebersihan diri pada siswa  

 

      

2 Saya mengajarkan tentang 

pentingnya menjaga lingkungan 

sekitar 

  

      

3 Saya mengajarkan kepada siswa 

tentang cara mengenali makanan 

sehat  

 

      

4 Saya mengajarkan cara mengenali       
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No PERNYATAAN 5 4 3 2 1 Ket. 

bahaya penyakit (diare, demam 

berdarah, influenza) yang sering 

diderita siswa SD dan cara 

pencegahannya 

 

5 Saya mengajarkan kepada siswa 

tentang cara membedakan tempat 

pembuangan sampah antara sampah 

basah dan sampah kering 

 

      

Ekstrakulikuler 

6 Saya mengajarkan tentang 

pentingnya apotek hidup kepada 

siswa  

 

      

7 Saya mengadakan kerja bakti yang 

melibatkan anggota sekolah (guru, 

siswa, tukang kebun sekolah) 

 

      

8 Saya melaksanakan kegiatan lomba 

pengetahuan kesehatan ataupun 

lomba kebersihan ruang kelas 

 

      

9 Saya melibatkan siswa dalam 

kegiatan piket kelas siswa 

 

      

10 Saya melakukan bimbingan tentang 

cara hidup sehat kepada siswa 

 

      

PELAYANAN KESEHATAN 

Promotif 

11 Saya memberikan latihan 

ketrampilan dan teknis pemeliharaan  

kesehatan terhadap siswa dalam 

rangka peningkatan upaya promotif 

(peningkatan kesehatan siswa) 

 

      

12 Saya melakukan penyuluhan 

ketrampilan terkait Dokter kecil yang 

ada di sekolah  ini agar dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan kegiatan UKS 

 

      

13 Saya selalu memantau makanan/ 

jajanan yang dijual di sekolah 
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No PERNYATAAN 5 4 3 2 1 Ket. 

14 Saya selalu menerapkan tentang cara 

berperilaku hidup bersih dan sehat 

kepada siswa 

 

      

Preventif 

15 Saya melakukan pencegahan melalui 

penjaringan kesehatan yang 

melibatkan pihak Puskesmas 

 

      

16 Saya memantau pertumbuhan peserta 

didik  secara berkala  

 

      

17 Saya memantau kebersihan 

lingkungan sebagai cara untuk 

pencegahan penularan penyakit 

dengan jalan pemberantasan sumber 

infeksi 

 

      

Kuratif 

18 Saya segera memberikan pertolongan 

pertama pada kecelakaan (PPPK) 

pada siswa jika terjadi kecelakaan  

 

      

19 Saya memantau kesehatan seluruh 

warga sekolah yang ada di sekolah 

ini 

 

      

20 Saya melalakukan tindakan rujukan 

kepada pihak Puskesmas jika kondisi 

siswa yang sakit membutuhkan 

penanganan lebih lanjut 
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KEMENTERIN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jalan Kalimantan 37 KampusTegalBotoTlp (0331) 

337878,322995 Fax (0331) 322995 JEMBER (68121) 
 

LEMBAR OBSERVASI SARANA PRASARANA PROGRAM KEGIATAN UKS 
 

Petunjuk Kriteria : 

0 – 14      : Kualitas sarana prasarana kurang 

15 – 29    : Kualitas sarana prasarana cukup 

30 – 44    : Kualitas sarana prasarana baik 

No Komponen yang dinilai Kriteria Nilai Bobot 
Hasil 

Penilaian 

1 Ruang UKS 

 a. Meja Obat Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

b. Bed periksa Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

c. Meja dan kursi 

petugas 

Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

d. Sekat pembatas Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

e. Lemari obat Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

f. Alat pengukur 

tinggi badan 

Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

g. Wastafel  Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

h. Ember plastik Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

2 Alat periksa     

a. Stetoskop Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

b. Tensi meter Tidak ada 0   
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No Komponen yang dinilai Kriteria Nilai Bobot 
Hasil 

Penilaian 

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

 c. Termometer Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

 d. Lampu senter Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

e. Senelelen’s chart Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

f. Poster – poster UKS Tidak ada 0   

Ada, terdapat 1-2 poster 1   

Ada, lebih dari 2 poster 2   

g. Data kegiatan UKS Tidak ada 0   

 Ada, tidak lengkap 1   

Ada, lengkap 2   

3 ALAT PPPK 

a. Plester luka Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

b. Obat antiseptik 

(Betadine) dan alkohol 

Tidak ada 0   

Ada, sudah kadaluarsa 1   

Ada, layak digunakan 2   

c. Kain pembalut, kassa 

steril, perban, plester 

Tidak ada 0   

Ada, tidak lengkap 1   

Ada, kondisi bagus dan 

lengkap 

2   

d. Bidai atau spalk Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

e. Gunting, pisau kecil Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, kondisi bagus 2   

f. Sabun antiseptik Tidak ada 0   

Ada, tidak layak pakai 1   

Ada, masih bisa digunakan 2   

g. Obat – obatan yang 

umum digunakan (obat 

demam, penghilang 

rasa sakit, maag) 

Tidak ada 0   

Ada, tidak lengkap 1   

Ada, lengkap dan masih bisa 

dikonsumsi 

2   

Total Skor   

Keadaan Sarana prasarana   
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LAMPIRAN H.  Daftar Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat yang terdaftar di wilayah 

Puskesmas Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

 

SD/ Sederajat  di wilayah Puskesmas Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

No SD/ Sederajat Alamat 

1 SDN Kalisampurno III Perum Permata Tanggulangin 

2 SDN Putat Jl. Anggrek No. 02 – Putat 

3 SDN Kalisampurno I Jl. Secoboyo No. 06 Kalisampurno 

4 SDN Ketegan Jl. KH Mujtahid – Ketegan 

5 SDN Kalidawir Kalidawir 

6 SDN Kalisampurno II Jl. Diponegoro No. O8  

7 SDN Kedensari II Jl. Utama Kedensari  

8 SDN Banjarpanji Banjarpanji 

9 SDN Ganggangpanjang Jl. Nolodiwongso No.03 

10 SDN Gempolsari Jl. A. Yani No. 08 

11 SDN Kludan Jl. Raya Kludan No. 48 

12 SDN Kedensari I Jl. Raya Kedensari No. 117 

13 SDN Penatarsewu Jl. Hasyim Asyari No. 20 

14 SDN Kedungbanteng Kedungbanteng 

15 SDN SDN Kalitengah I Jl. R. Wijaya No.31 

16 SDN Ngaban Jl. Mlagi – Ngaban 

17 SDN Kalitengah II Lapangan Kalitengah 

18 SDN Randegan Jl. Raya Randegan 

19 SDN Boro Jl. Mangga No. 02 

20 SDN Banjarasri Desa Banjarasri 

21 SDN Sentul Jl. Mojopahit No. 17 

22 SD Al Islamiyah Jl. Putat Utara No. 25 

23 SD Ash Shiddiqiyah Jl. Praja Mukti No. 04 – Kalitengah 

24 SD Islam Plus Syafi’iyah Jl. Wates lama – Kedensari 

25 SD Muhamadiyah 9 Ngaban Jl. Ngaban 

26 SD Muhamadiyah 11 Randegan Jl. KH. Mukmin No. 105 

27 SD Ma’arif NU Ngaban Jl. Raya Ngaban No. 02 

28 MI Al Hikmah Jl. Kalidami – Kalidawir 

29 MI Ma’arif Ketegan Jl. Mujtahid No. 01 

30 MI Al Ashriyah Banjarpanji 

31 MI Al Huda Jl. Jamaludin No. 01 

32 MI Muhamadiyah 3 Penatarsewu 

33 MI Salafiyah Jl. Singosari No. 16 

34 MI Al Fatah Nolodiwongso – Ganggangpanjang 

35 MI Ma’arif Sentul Jl. Mojopahit No. 51 

36 MI Asasul Huda Jl. Raya Randegan 

37 MI Nurul Islam Jl. Flamboyan  

38 MI Ma’arif Kedensari Jl. Kedensari  

39 MI Salsabila Camp Perum MC N5 No. 1 – 2 

40 MI Muhamadiyah 2 Kedung banteng 

41 MI Darus Salam Jl. Jenggolo – Banjarasri 

42 MI Islamiyah Jl. Raya Tanggulangin 
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