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I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) Paru merupakan penyakit menular langsung yang 

disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini menular melalui 

percikan droplet di udara yang ditularkan oleh pasien TB BTA positif. 

Penularan TB umumnya terjadi apabila percikan droplet terhirup oleh orang 

yang sehat. TB menjadi salah satu dari sepuluh penyebab kematian teratas 

di dunia, sehingga menjadikannya sebagai pembunuh infeksius teratas di 

dunia.1,2 

Berdasarkan data dari WHO persentase kasus TB pada tahun 2019 di 

beberapa wilayah sebagai berikut: Asia Tenggara (44%), Afrika (25%) dan 

Pasifik Barat (18%). Tiga negara penyumbang kasus TB terbanyak antara 

lain: India (26%), Indonesia (8,5%), dan Cina (8,4%). 2 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

jumlah kasus Tuberkulosis,  pada tahun 2017 sebanyak 420.994 kasus, 

tahun 2018 sebesar 566.623 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 543.874 

kasus. Kasus tertinggi banyak dilaporkan dari provinsi – provinsi  dengan 

jumlah penduduk yang banyak antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, dan 

Jawa Tengah. Kasus Tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut hampir 

setengah dari jumlah seluruh kasus Tuberculosis di Indonesia yaitu 

sebanyak 45%.3,4 

Case Notification Rate (CNR) atau Angka Notifikasi Kasus yaitu angka 

yang memberikan gambaran jumlah semua kasus Tuberkulosis yang diobati 

dan dilaporkan per 100.000 penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu. 

Apabila angka ini kemudian dikumpulkan secara serial, maka akan 

menggambarkan kecenderungan atau tren baik meningkat maupun 

menurunnya suatu penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah 

tertentu. Gambar di bawah ini memperlihatkan angka notifikasi dari semua 

kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk yang terjadi dari rentang tahun 

2017-2019 di Provinsi Jawa Tengah. Angka notifikasi kasus meningkat pada 

tahun 2017 sebesar 121 per 100.000 penduduk, tahun 2018 sebesar 134 per 

100.000 penduduk, tahun 2019 sebesar 211 per 100.000 penduduk.5 
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Gambar I. 1 Angka Notifikasi Semua Kasus TB di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017 – 2019 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan CNR 

(Case Notification Rate) TB di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2017 CNR kasus TB di Kabupaten Tegal sebesar 178, 161 di 

tahun 2018 dan 186 di tahun 2019.5,6,7 

Kabupaten Tegal memiliki 18 wilayah kecamatan, salah satunya 

Kecamatan Bumijawa. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Tegal, 

Kecamatan Bumijawa menduduki peringkat kedua setelah Kecamatan 

Margasari kasus TB paru terbanyak, dengan jumlah kasus TB BTA+ 

terkonfirmasi sebanyak 30 kasus pada tahun 2017, kemudian 36 kasus pada 

tahun 2018, dan 52 kasus  pada tahun 2019.8,9,10 

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, banyak kasus TB 

teridentifikasi di lingkungan pondok pesantren, hal ini terjadi karena 

lingkungan pondok pesantren yang kurang bersih dan sehat serta kehidupan 

pesantren yang bersifat komunal berpotensi sebagai tempat penularan TB 

secara luas dan cepat.11 Diketahui pondok pesantren dengan sistem 

pendidikan salafi menerapkan kehidupan yang sederhana, tempat tidur 

hanya beralas tikar, dan kondisi lingkungan yang seadanya. Kehidupan 

santri yang sederhana inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya penularan TB. 12 

Penularan TB Paru sangat bergantung dengan kondisi lingkungan. 

Lingkungan pondok pesantren menjadi tempat beresiko dalam penularan 
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TB, karena banyak pondok pesantren menempatkan santrinya tidur 

bersama-sama di dalam satu ruangan, pondok pesantren tergolong tempat 

tinggal yang padat penduduk karena banyaknya santri. Berbagai kegiatan 

sering dilakukan bersama dan intesitas interaksi yang sering menjadi faktor 

resiko penularan, dan apabila salah satu santri positif TB maka akan 

mempermudah penularan kepada santri lainnya.13,14 

 Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penentu dalam penularan 

TB, hal ini dikarenakan perkembangbiakan kuman penyebab TB dapat 

terjadi apabila kondisi atap, dinding dan lantai yang jarang dan bahkan tidak 

dibersihkan menyebabkan penumpukan debu, yang dapat menjadi tempat 

yang baik dalam perkembangbiakan kuman TB. Kesederhanaan kehidupan 

di pondok pesantren perlu diwaspadai dalam penularan TB, karena sikap 

kesederhanaan dan tidak peduli santri terhadap kebersihan lingkungan di 

pondok pesantren dapat menyebabkan penularan TB yang cepat.15  

Selain faktor lingkungan, perilaku juga menjadi penyumbang 

munculnya kasus TB di pondok pesantren, salah satu perilaku pencegahan 

TB Paru antara lain; membuka jendela di pagi hingga sore hari, jendela yang 

tidak dibuka akan menyebabkan ruangan lembab, karena tidak masuknya 

sinar matahari ke dalam ruangan. Dan tidak masuknya cahaya ke dalam 

ruangan beresiko 3,5 lebih besar dalam penularan TB Paru. Kegiatan seperti 

membuka jendela inilah yang sering dilupakan di pondok pesantren, bahkan 

tidak jarang pondok pesantren tidak memiliki jendela ataupun lubang udara 

sebagai tempat masuknya sinar matahari. 16  

Menjaga kebersihan merupakan sunah Nabi dan merupakan 

kewajiban bagi seluruh umat muslim karena hal ini termuat dalam Al-qur’an 

yang merupakan pedoman umat muslim, hal inilah yang selalu diajarkan di 

pondok pesantren. Namun, kesadaran santri terhadap pola hidup bersih dan 

juga sehat masih rendah, meskipun terdapat aturan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pondok pesantren mengenai Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS).17 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seharusnya menjadi upaya 

yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TB di pondok pesantren. 

Namun, pelaksanaannya belum bisa dikategorikan baik, karena banyak 

santri putra maupun putri yang memiliki kebiasaan pemakaian alat tidur, 

penggunaan alat mandi dalam kategori tidak baik.18 Hal ini dikarenakan 
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kurangnya pengetahuan santri terhadap pencegahan penyakit, kurangnya 

pengetahuan karena keterbatasan pengajaran pada kurikulum materi di 

pondok pesantren, rendahnya kesadaran santri, tingginya heterogenitas dan 

kepadatan lingkungan inilah yang berkontribusi pada gaya hidup tidak sehat 

pada santri dan beresiko menularkan penyakit.19 

Puskesmas Bumijawa merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten 

Tegal dengan wilayah kerja yaitu Kecamatan Bumijawa. Berdasarkan hasil 

studi pendahuluan, Puskesmas Bumijawa menjadikan pondok pesantren 

sebagai salah satu tempat pelaksanaan program deteksi dini pada kelompok 

potensial dan juga pelaksanaan program Poskestren (Pos Kesehatan 

Pesantren) oleh bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Bumijawa. Terdapat 

5 pondok pesantren di wilayah kerja Puskesmas Bumijawa, yaitu Pondok 

Pesantren Attholibiyah di Desa Mobok, Pondok Pesantren Tarbiyatut 

Tholibin di Desa Batumirah, Pondok Pesantren Nurul Fatikha di Desa 

Cempaka, Pondok Pesantren Himaturrosyidiyah di Desa Jejeg, dan Pondok 

Pesantren Sabilussalam Alaminulloh di Desa Sumbaga. 

Menurut bagian P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) dan 

Promosi Kesehatan Puskesmas Bumijawa, hasil pemeriksaan BTA dari 

Puskesmas Bumijawa, kasus positif TB setiap tahun ada di Pondok 

Pesantren Attholibiyah, yaitu sebanyak 2 kasus setiap tahunnya selama 3 

tahun terakhir. Hal ini terjadi karena praktik PHBS di Pondok Pesantren 

belum terlaksana dengan baik sehingga berisiko menyebabkan penularan 

penyakit TB. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, pondok pesantren memiliki 11 

bilik (kamar) di komplek pondok santri putri yang dihuni oleh santri sebanyak 

30 – 70 orang dengan luas kamar rata-rata 8 x 2 m2, sedangkan di komplek 

santri putra memiliki 16 kamar dengan jumlah santri rata-rata 30 orang per 

kamarnya dan luas kamar rata-rata lebih kecil daripada kamar santri putri 

yaitu sekitar 6 x 2 m2. Dalam keputusan Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 829/ MENKES/SK/VII/1999 menjelaskan bahwa luas ruang 

tidur minimal 8 m2 dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari dua orang tidur 

dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.20 

Komplek Pondok Pesantren Attholibiyah memiliki jumlah kamar mandi 

sebanyak 19 kamar mandi, dengan rincian kamar mandi di komplek putri 

terdapat 9 kamar mandi dan WC, dan di komplek santri putra memiliki lebih 
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banyak kamar mandi yaitu 10 kamar mandi. Menurut Kementerian 

Kesehatan ketersediaan air bersih dalam hunian antara lain tersedianya 

sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang yang 

memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum.20 

Setiap hari Jum’at Pondok Pesantren Attholibiyah mengadakan 

kegiatan olahraga bersama yang diadakan oleh pengurus pondok pesantren. 

Namun, kegiatan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh, karena tidak 

semua santri mengikuti kegiatan olahraga bersama ini. 

Dalam teori Lawrence Green, Green menganalisa bahwa faktor 

perilaku dan non perilaku mempengaruhi setiap perilaku manusia. 

Selanjutnya perilaku tersebut ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor 

pemudah (predisposing factor) yang memotivasi atau memberikan alasan 

individu untuk berperilaku, termasuk pengetahuan, sikap, kepercayaan 

budaya, dan kesiapan untuk berubah. Faktor pemungking (enabling factor) 

yang memungkinkan orang untuk bertindak atas predisposisi mereka, faktor-

faktor ini termasuk sumber daya yang tersedia, mendukung kebijakan, 

bantuan, serta layanan. Dan faktor penguat (reinforcing factor) yang ikut 

bermain setelah suatu perilaku mendorong pengulangan atau ketekunan 

perilaku dengan memberikan penghargaan berkelanjutan atau insentif. 

dalam hal ini termasuk dukungan sosial, pujian, kepastian, dan 

menghilangkan kemungkinan semua gejala yang dianggap sebagai faktor 

penguat.21 

Berdasarkan uraian data yang disebutkan di atas, kemudian peneliti ingin 

mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan 

praktik PHBS pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal, utamanya hubungan dari faktor-

faktor yang diteliti dan yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

praktik PHBS pencegahan TB Paru. Sehingga dapat mengetahui bagaimana 

praktik PHBS yang dilaksanakan oleh santri terhadap pencegahan penyakit 

TB Paru di lingkungan pondok pesantren dan meningkatkan keterbukaan 

santri terhadap informasi mengenai TB Paru, sehingga mampu 

meningkatkan pelaksanaan praktik PHBS pencegahan TB Paru di 

lingkungan pondok pesantren. 
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b. Dasar Pertimbangan 

TB Paru menular melalui percikan dahak dari seseorang yang positif 

TB kepada orang yang sehat. Kondisi lingkungan yang tidak sehat menjadi 

faktor dalam penularan penyakit TB. TB menjadi satu dari sepuluh penyebab 

kematian teratas di dunia, dan merupakan penyakit pembunuh infeksius 

teratas di dunia. Pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat kedua 

kasus TB paling banyak di dunia. Dengan temuan ternotifikasi kasus TB 

sebanyak 543.874 kasus, dan menyebabkan angka kematian sebanyak 

11.993 kasus kematian akibat TB. 22 

Santri menjadi kelompok beresiko tertular TB, penyebabnya karena 

santri menjalankan hidup bersama atau komunal, sederhana dan kurang 

mempedulikan kesehatan diri dan lingkungan tempat tinggalnya di pondok 

pesantren. Hal ini juga terjadi di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Kabupaten Tegal. Setelah dilakukan pemeriksaan BTA, ditemukan kasus TB 

di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. Meskipun angka kejadiannya 

sedikit namun kejadian ini tidak bisa diremehkan karena mungkin saja 

terdapat pada santri lainnya, karena mobilitas santri yang cukup tinggi dan 

TB merupakan penyakit yang menular dan mematikan. Maka jika salah satu 

santri di pesantren ada yang terkonfirmasi positif TB Paru akan 

mempengaruhi terhadap santri yang lain, yang dapat menimbulkan 

kecemasan dan ketakutan tertular TB. 

PHBS merupakan pencegahan primer yang bisa dilakukan untuk 

mencegah TB Paru. Beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya santri 

belum maksimal dalam menjalankan PHBS, keterbatasan pengetahuan dan 

wawasan yang menjadi faktor penyebabnya. Pada dasarnya santri 

mengetahui mengenai PHBS, namun pengetahuan ini hanya sebatas 

pemahaman yang belum maksimal penerapannya. Sehingga perlu adanya 

peningkatan kesadaran sebagai dasar dijadikannya praktik PHBS di pondok 

pesantren oleh santri. Berdasarkan masalah diatas maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut “Apa saja faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan penyakit TB paru pada 

santri di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal?”  
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c. Tujuan dan Keluaran 

1) Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor 

yang berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada 

santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

b. Tujuan Khusus 

a) Mendeskripsikan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan), pengetahuan tentang TB, pengetahuan tentang PHBS, 

Sikap terhadap TB, sikap terhadap PHBS, ketersediaan fasilitas 

penunjang PHBS di pondok pesantren, ketersedian informasi PHBS 

pencegahan TB Paru, Akses terhadap layanan kesehatan, peraturan 

pondok pesantren, sikap dan perilaku kyai, sikap dan perilaku 

asatidz, sikap dan perilaku pengurus pondok, sikap dan perilaku 

teman, yang berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

b) Menganalisis hubungan antara karakteristik responden (umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan) dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

c) Menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang TB dan PHBS 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

d) Menganalisis hubungan antara sikap terhadap TB dan PHBS dengan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

e) Menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas penunjang 

PHBS di pondok pesantren dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

f) Menganalisis hubungan antara ketersediaan informasi dengan praktik 

PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

g) Menganilisis hubungan antara akses terhadap pelayanan kesehatan 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 
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h) Menganalisis hubungan antara peraturan pondok pesantren dengan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

i) Menganalisis hubungan antara sikap dan perilaku kyai dengan praktik 

PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

j) Menganalisis hubungan antara sikap dan perilaku asatidz dengan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

k) Menganalisis hubungan antara sikap dan perilaku pengurus pondok 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

l) Menganalisis hubungan antara sikap dan perilaku teman dengan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

2) Keluaran 

a. Poster 

Poster merupakan pesan singkat yang menarik untuk menyampaikan 

pesan serta dapat mempengaruhi individu melakukan kegiatan sesuai pesan 

yang disampaikan pembuat poster. Poster yang dibuat merupakan poster 

pencegahan TB Paru dengan mengingatkan para santri untuk dapat 

membuka jendela dari pagi hingga sore hari supaya udara masuk serta 

mencegah kondisi ruangan lembab dan tidak menjadi sarang bakteri TB. 

Poster dibuat dengan pesan singkat supaya mudah diingat oleh pembaca. 

b. Lembar balik 

Lembar balik dengan isi materi TB Paru dan pencegahan yang dapat 

dilakukan di pondok pesantren dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

oleh institusi terkait seperti puskesmas atau stakeholder lainnya, untuk 

memudahkan dalam penyampaian materi serta mudah dibawa dan dapat 

dibaca oleh siapa saja. 

c. Video pembelajaran 

Video berdurasi singkat serta media pembelajaran dengan sistem audio 

visual menjadkan video sebagai media pembelajaran yang menarik, tokoh 

animasi dalam video berupa santri juga bersifat bersahabat dengan santri 

sehingga menjadikan video sebagai bentuk media pembelajaran yang dapat 

mencairkan suasana dan menyenangkan. 

d. Perkiraan Manfaat   

1. Bagi IPTEK 
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Merupakan sebuah informasi yang bisa digunakan sebagai 

sumber pengetahuan dan rujukan dalam pengembangan program PHBS 

terhadap praktik PHBS pencegahan TB Paru. 

2. Institusi 

a) Bagi Puskesmas Bumijawa Kabupaten Tegal 

Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan informasi 

tambahan pada Puskesmas Bumijawa Kabupaten Tegal sebagai 

fasilitas pelayanan kesehatan primer, guna melandasi kegiatan deteksi 

dini penanggulangan penyebaran TB Paru di pondok pesantren 

sebagai kelompok potensial. 

b) Bagi Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal 

Pondok pesantren dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan bagi santri mengenai kesehatan di dalam kurikulum 

pendidikan agama yang diajarkan, terutama pada pelaksanaan 

program-program kesehatan pencegahan penyakit, yaitu pelaksanaan 

perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok pesantren oleh 

santri dan untuk santri. 

c) Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan informasi 

tambahan pada Dinas kesehatan Kabupaten Tegal sebagai institusi 

kesehatan, guna melandasi kegiatan deteksi dini penanggulangan 

penyebaran TB Paru di pondok pesantren sebagai kelompok potensial. 

3. Bagi masyarakat 

Harapan dari penelitian ini adalah mampu meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan perilaku 

hidup bersih dan sehat untuk mencegah TB paru sehingga dapat 

menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Kerangka Pikir Kegiatan 

Kerangka pikir kegiatan ini berlandaskan atas dasar teori Lawrence Green 

sebagai berikut : 

Gambar II. 1 Kerangka Teori L. Green 

Dari kerangka teori tersebut maka kerangka konsep penelitian ini yaitu 

seperti dibawah ini, peneliti tidak meneliti genetik dalam penelitian ini, karena 

fokus penelitian merupakan faktor – faktor yang berhubungan dengan praktik 

PHBS pencegahan TB Paru yang dapat diukur, dianalisa dan didapatkan 



11 
 

 

datanya melalui penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti, kerangka 

konsep penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar II. 2 Kerangka Konsep Penelitian 

b. Tinjauan Pustaka 

1. TB Paru 

a) Pengertian 

Tuberculosis atau biasa disingkat TB atau TBC adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh kuman, yang disebut Mycobacterium 
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Tuberculosis. 23 TB merupakan penyakit yang berbahaya karena resiko 

yang mungkin terjadi adalah kematian terhadap seseorang yang sudah 

terinfeksi kuman TB, penyakit ini mudah ditularkan dari siapa saja yang 

sudah terinfeksi kuman TB dan dapat menularkan kepada orang lain.23 

b) Penularan TB 

TB ditularkan karena pasien TB yang belum berobat tidak menutup 

mulutnya ketika batuk ataupun bersin. Kemudian kuman TB menular 

dengan cara masuk ke paru orang yang sehat ketika bernafas.23 

penularan terjadi karena pasien dengan TB menyebarkan kuman di 

udara dan terhirup oleh orang yang sehat dalam bentuk droplet. Saat 

batuk terjadi, hal ini dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak 

yang terdapat kuman di dalamnya, yaitu sebanyak 0-3500 

M.tuberculosis. Sedangkan, jika bersin dapat menghasilkan sebanyak 

4500 – 1.000.000 M.tuberculosis.24 

Peluang peningkatan penularan TB dapat terjadi karena adanya 

paparan, diantaranya adalah karena faktor paparan berikut : 24 

1. Adanya jumlah kasus di masyarakat.  

2. Mudahnya peluang kontak penularan. 

3. Lamanya intensitas batuk dari sumber penularan. 

4. Jarak kontak dengan sumber penularan. 

5. Lamanya waktu kontak dengan sumber penularan. 

c) Gejala TB 

Gejala yang muncul pada orang yang dicurigai TB adalah batuk 

berdahak dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 2 minggu, atau 

disertai dengan gejala yang lain, seperti :23 

a) Batuk bercampur darah. 

b) Demam dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan. 

c) Mengalami penurunan berat badan, lemas, dan tidak nafsu 

makan. 

d) Mengalami sesak napas.25  

e) Berkeringat di waktu malam hari tanpa kegiatan/aktivitas.25 

d) Pemeriksaan TB 

Pemeriksaan pasien TB yaitu dengan memeriksakan dahak yang 

dapat dilakukan di laboratorium sebanyak 3 kali. Apabila hasil negatif 

namun gejala mengarah kepada TB, maka dilakukan pemeriksaan foto. 
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Pemeriksaan foto ini dilakukan supaya dapat melihat kerusakan yang 

mungkin ada di dalam paru-paru yang mungkin disebabkan oleh kuman 

TB.23 

Pemeriksaan TB dapat dilakukan di Puskesmas, Dokter Praktek 

Swasta, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Rumah sakit, Balai 

Pengobatan Umum, Klinik PPTI dan Sarana Pelayanan Kesehatan 

lainnya.23 

e) Pengobatan TB 

Penyembuhan TB dilakukan dengan meminum obat anti TB selama 6 

bulan lamanya, sesuai dengan petunjuk. Efek samping yang mungkin 

muncul karena pengonsumsian obat anti TB, antara lain :23 

1. Efek samping ringan, ketika efek samping ringan ini muncul, maka 

obat dilanjutkan dikonsumsi, berikut efek samping ringan yang 

mungkin muncul : 

a. Kemerahan pada warna air seni (urine). 

b. Berkurangnya atau bahkan tidak adanya nafsu makan. 

c. Merasa mual dan sakit perut. 

d. Nyeri pada sendi. 

e. Kesemutan di kaki sampai seperti ada rasa terbakar. 

2. Efek samping berat, jika efek samping berat muncul maka segerakan 

untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Efek samping tersebut antara 

lain :23 

a. Gatal serta kemerahan pada kulit. 

b. Berkurangnya pendengaran. 

c. Gangguan pada keseimbangan. 

d. Mual dan muntah-muntah. 

e. Penurunan fungsi penglihatan. 

f. Purpura dan lenjatan (syok) 

Tujuan dari pengobatan TB adalah : 

a. Menyembuhkan dari TB. 

b. Mencegah terjadinya kematian. 

c. Mencegah kambuh dari TB 

d. Memutus rantai penularan TB. 

e. Mencegah terjadinya resistensi (kekebalan terhadap obat anti TB) 
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Penyakit TB mudah ditularkan. Namun, bukan berarti tidak bisa 

disembuhkan. TB dapat disembuhkan yaitu dengan patuh meminum 

obat secara teratur sesuai dengan anjuran sampai tuntas.23 

f) Pencegahan TB 

Untuk mencegah dari penyakit TB seseorang diharuskan berperilaku 

hidup bersih dan sehat, berikut kegiatan yang bisa dilakukan untuk 

terhindar dari penularan TB :23 

1) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang 

bergizi, sehingga dapat membunuh kuman TB. 

2) Istirahat dan tidur yang cukup. 

3) Tidak merokok. 

4) Tidak meminum alkohol dan tidak menggunakan narkoba. 

5) Menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. 

6) Membunuh kuman TB dengan membuka jendela, supaya matahari 

dapat masuk ke dalam ruangan. 

7) Mencegah keparahan TB dengan imunisasi BCG bagi balita. 

8) Memeriksakan diri ketika dicurigai memiliki gejala TB. 

9) Menggunakan masker.25 

10) Menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika 

batuk dan atau bersin.25 

11) Menutup mulut serta hidung dengan tisu, dan membuangnya ke 

tempat sampah.25 

12) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir.25 

Kesadaran untuk mencegah penularan TB juga perlu dilakukan, 

berikut bentuk pencegahan penularan yang dapat dilakukan antara lain 

dengan :23 

1) Tidak membuang ludah sembarangan. 

2) Menutup mulut ketika sedang batuk dan atau bersin. 

3) Membiasakan diri dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. 

4) Berobat sesuai dengan petunjuk dan aturan hingga benar-benar 

sembuh. 

5) Memeriksakan balita yang tinggal serumah agar segera diberikan 

pengobatan dan pencegahan melalui imunisasi BCG. 
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2. Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional berbasis 

keagamaan, khususnya pendidikan agama islam, dengan sebuah asrama 

di dalamnya sebagai tempat tinggal siswa dan mendapat bimbingan serta 

diajar oleh guru yang biasa disebut kyai. Pesantren tersusun atas kata 

“santri” yang mendapatkan imbuhan “pe” dan diakhiri “an”. Sedangkan kata 

santri sendiri diadaptasi dari cantrik hindu yaitu “shastri” yang dalam 

bahasa sansekerta berarti orang yang mempelajari shastra atau disebut 

kitab suci sip e – shastri – an atau kemudian lebih dikenal pesantren.26,27  

Lembaga pengembangan pendidikan islam tertua adalah pondok 

pesantren. Lembaga pendidikan berbasis pesantren sudah dimulai sejak 

lama, yaitu sejak masuknya agama islam di Indonesia yang kemudian 

diakulturasikan dengan kebudayaan yang ada sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat. Perkembangannya yang sudah lama dan pesat diakui 

memiliki andil dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.26 Sejatinya, 

pendidikan pondok pesantren yang saat ini dikembangkan memiliki 

beberapa orientasi, yaitu berorientasi pada:28 

1. Pendidikan yang ada bukanlah suatu upaya untuk mewariskan paham, 

ajaran atau pola keagamaan tertentu, khususnya agama islam. 

2. Pendidikan yang diajarkan di pondok pesantren menekankan pada 

kemampuan metodologi sebagai pemaham kesan dan pesan yang 

disampaikan agama dan mampu menghayati serta mengamalkan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengarahkan pada pembentukan pola pikir yang obyektif dalam 

menyikapi tantangan - tantangan hidup. 

4. Materi yang diajarkan di pesantren sangat diintegrasikan untuk 

menumbuhkan serta mengembangkan sikap kepedulian terhadap 

sosial masyarakat.  

5. Mengembangkan wawasan yang sifatnya emansipatoris dan 

metodologis dalam mempelajari suatu materi atau substansi agama 

yang sangat kompleks, dari hal yang berkaitan dengan syariat bahkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, 

6. Pendidikan yang diajarkan tentunya diarahkan untuk menanamkan 

keharuan emosional keagamaan, sehingga dapat membantu akhlak 

yang baik atau akhlakul karimah. 
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a) Sejarah 

Perkembangan pesantren di Indonesia sangat berkaitan erat dengan 

sejarah Islam di Indonesia sendiri, perkembangan pesantren ini tidak lepas 

dari campur tangan walisongo yang merupakan seorang dengan keilmuan 

yang tinggi, khususnya ilmu agama dan memiliki karomah Allah SWT. 

Sejarah pesantren yang berkaitan erat dengan walisongo ini ada 

hubungannya dengan islamisasi di Indonesia terutama yang ada di Pulau 

Jawa, dan di sisi lain pesantren menanamkan sikap patriotisme dan 

nasionalisme dibuktikan dengan kuatnya semangat perlawanan terhadap 

penjajah yang dilakukan oleh kyai dan santri, dan kemerdekaan Indonesia 

tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengorbanan kyai dan santrinya.29  

Sejarah pesantren umumnya berawal dari hadirnya kyai yang tinggal 

dan menetap di suatu tempat atau wilayah, kemudian penduduk yang ingin 

belajar agama datang kepadanya, dan penduduk inilah yang kemudian 

disebut dengan santri. Lalu, semakin lama semakin banyak santri yang 

datang, dan akhirnya bermukim kemudian membangun rumah atau pondok 

disamping rumah sang guru atau kyai, pembuatan gubug atas dasar 

inisiatif sendiri dari santri sehingga bentuk gubug masih kecil dan 

sederhana karena belum ada perhatian untuk pembentukan pondok, 

sehingga semakin banyak yang ingin menjadi santri maka banyak pula 

gubug-gubug kecil disekitar rumah kyai.26 

Karena kyai memiliki ilmu yang tinggi semakin banyak santri yang 

berguru kemudian para santripun mempopulerkannya sehingga pesantren 

mereka menjadi masyhur hingga ke wilayah yang lebih luas, seperti halnya 

pada pondok pesantren yang berkembang dari zaman walisongo namun 

masih eksis hingga saat ini. Pesantren sudah pasti mengajarkan pelajaran 

agama, terutama agama islam, umumnya dengan cara yang nonklasikal, 

yaitu seorang kyai memberikan pengajaran ilmu agama, yaitu agama Islam 

kepada santri-santri dengan bersumber pada kitab-kitab yang ditulis dalam 

bahasa arab oleh ulama – ulama di abad pertengahan yang diterjemahkan 

oleh kyai dengan bahasa daerah atau biasa disebut maknai, bagi 

pesantren yang ada di pulau jawa biasanya memaknai kitab berbahasa 

arab dengan jawa pegon.26 

Pondok Pesantren di Indonesia berperan besar dalam kemajuan 

islam dari segi keagaamaan, budaya maupun bagi bangsa Indonesia 
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secara keseluruhan maupun sebagian tanpa menghilangkan budaya asli 

masyarakat Indonesia yang sebenarnya leluhur bangsa Indonesia tidak 

beragama islam. Sesuai dengan catatan sejarah yang ada, kegiatan yang 

berciri pendidikan agama di Indonesia sudah dimulai yaitu sejak tahun 

1596. Kegiatan agama inilah yang dikemudian hari banyak diketahui 

dikalangan umum dengan nama “Pondok Pesantren”. Bahkan hal ini pula 

di catat dalam catatan Howard M. Federspie, yang menyebutkan bahwa di 

abad 12 terdapat pesantren di Aceh yang disebut dengan Dayah. Dan 

beberapa wilayah di Indonesia seperti Palembang, Jawa Timur, Gowa telah 

menghasilkan tulisan-tulisan yang penting dan menarik para santri untuk 

belajar di pesantren.26 

b) Unsur Pesantren 

Umumnya secara fungsional semua yang ada di pesanren dalam 

segala komponen bertanggung jawab atas proses hubungan 

bermasyarakat, namun dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewajibannya, komponen ini memiliki peran masing-masing. Berikut ini 

komponen atau unsur yang umum ada di pondok pesantren dan tugas 

pokok dan fungsinya di lingkungan pondok pesantren : 

1) Kyai 

Asal kata kyai berasal dari Bahasa Jawa, bukanlah dari Bahasa 

Arab. Kemudian, istilah Kyai disebutkan kepada seorang laki-laki yang 

arif, lanjut usia, berilmu dan dihormati di lingkungan yang ditinggali, dan 

isitilah ini hanya masyhur di Jawa. Namun, kata kyai lebih dikenal di 

Indonesia sebagai tokoh yang mendirikan dan mengasuh pondok 

pesantren serta mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya atau 

santrinya. Kyai merupakan tokoh muslim yang terhormat, yang dengan 

ikhlas membaktikan diri dan hidupnya kepada Allah SWT., menyebarkan 

agama islam, berdakwah dan memberikan nasihat serta sebagai 

sumber dari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama.26 

Kyai di pesantren memiliki peranan yang sangat besar, yaitu 

sebagai pemimpin di lingkungan pesantren, pemegang kebijakaan 

pesantren, pemimpin dan suri tauladan bagi santri-santrinya sebagai 

contoh dalam bertindak dan berbuat. Untuk mempertahankan pesantren 

dan memperkenalkannya ke lingkungan yang lebih luas, dalam 

perkembangan zaman seperti sekarang ini, terkadang kyaipun harus 
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mengikuti zaman, menerima perubahan tanpa menghilangkan nilai-nilai 

kepesantrenan.26 

Menurut M. Habib Chirzin dijelaskan bahwa kyai memiliki peranan 

yang sangat besar khususnya dalam penanganan iman, pendidikan 

untuk beramal, membimbing dalam amaliyah, menyebarkan dan 

mewariskan ilmu agama, membina akhlak yang baik (akhlakul karimah), 

dan memiliki peranan sebagai pemimpin serta pemecah masalah yang 

mungkin dihadapi oleh santri, masyarakat dan lingkungan pondok 

pesantren atau bahkan pemecahan masalah negara sekalipun. Hal ini 

dikarenakan kyai memiliki pola pikir yang terbentuk atas dasar sikap dan 

jiwa serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan kepribadian 

dan latar belakang yang dimiliki kyai yang dilandaskan atas dasar nilai-

nilai dan ajaran agama islam.26 

2) Santri 

Gelar santri disebutkan kepada para siswa yang menempuh 

pendidikan dan pembelajaran agama di pondok pesantren. Berdasarkan 

tempat tinggal yang dipilih dan ditempuhnya santri ada 2 jenis. Yaitu 

santri kalong dan santri mukim. Pengertian santri mukim adalah santri 

yang menetap dan tinggal di kamar atau asrama yang telah disediakan 

pondok pesantren. Sedangkan santri kalong berkebalikan dengan santri 

mukim, dimana santri kalong belajar dan mendalami ilmu agama di 

pondok pesantren namun tidak menetap dan tinggal di asrama yang 

telah disediakan oleh pondok pesantren, santri kalong tersebut 

mengikuti kegiatan pondok pesantren secara rutin setiap hari, dan 

biasanya santri ini merupakan penduduk asli yan tinggal di sekitaran 

lingkungan pondok pesantren. Selain 2 jenis santri tersebut, terdapat 

pula jenis santri berdasarkan lama tinggalnya di pondok pesantren, ada 

santri Dhofier (santri kelana), yaitu santri yang tinggal di pondok 

pesantren dalam kurun waktu yang cukup sebentar, karena santri ini 

mencari ilmu di pondok pesantren dengan berpindah pindah dan 

berkelana ke pesantren yang lainnya, sehingga mendapat pembelajaran 

di banyak pesantren dan memiliki banyak guru.26 

3) Bangunan Pondok 

Pondok merupakan sebuah asrama yang mengajarkan 

keagamaan, khususnya agama islam. Di dalam pondok pesantren inilah 
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santri tinggal bersama dengan santri lainnya dibawah bimbingan serta 

pengajaran kyai sebagai guru dan orang tua yang dihormati dan 

dita’dzimi oleh para santri karena ilmu dan barokahnya. Pondok 

pesantren merupakan istilah yang dimaksudakan sebagai salah satu 

pengajaran pendidikan islam yang terlembaga yang ada di Indonesia. 

Asrama di pondok sudah disediakan oleh pesantren yang dapat 

mendukung segala kegiatan santri di pesantren, mengaji, beribadah dan 

belajar. Jarak pondok dengan ndalem atau rumah kyai biasanya 

berdekatan, tujuannya supaya semakin dekat dengan santri dan 

memudahkan komunikasi, pemantauan, antara santri satu dengan santri 

lainnya.26 

4) Masjid 

Masjid tidak bisa disa dipisahkan dengan adanya pesantren, 

setiap ada pesantren selalu ada masjid di dalamnya, biasanya di masjid 

inilah kyai atau asatidz yang mentransfer ilmunya kepada santri, 

terutama dalam pelaksanaan solat lima waktu berjama’ah, khotbah dan 

khitobah, pengajaran kitab yang diajarkan di pondok pesantren.26 

Menurut catatan sejarah yang ada pengajaran di masjid berawal 

dari Madinah, yang selanjutnya ditiru dan diadaptasi oleh pendidikan 

pesantren yang ada di wilayah Jawa dan tradisi ini masih berlaku dan  

berlangsung hingga sekarang di seluruh pesantren di Indonesia. 

Biasanya kyai dan ulama melaksanakan tradisi ini di masjid untuk 

memberikan nasihat dan wejangan-wejangan, anjuran kepada para 

santri.26 

5) Pengajaran Kitab Kuning 

Belajar kitab di pondok pesantren menggunakan beberapa kitab, 

yang pada umumnya menggunakan kitab kuning, karena kertasnya 

berwarna kuning, dan berbahasa arab yang biasanya diartikan atau 

dimaknai dengan pegon oleh santri atas pengajaran dari guru atau kyai. 

Pengarjaran dilakukan dalam forum madrasah ataupun kegiatan 

pesantren lain, sperti ngaji bandongan, ngaji subuh dan ngaji di hari hari 

tertentu, misalnya ahad wage dan lain sebagainya tergantung dari 

pesantren. Namun, pada umumnya pengajaran kitab yang sering 

diajarakan di pondok pesantren ada 8 golongan, menurut Zamakhsyari 

Dhofir, yaitu; kitab [1] Nahwu dan Shorof atau ilmu alat yang digunakan 
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untuk membaca kitab berbahasa arab, [2] Ilmu Fiqih yang mempelajari 

tentang hukum – hukum dan syariat islam, [3] Ushul Fiqih, [4] Hadits, [5] 

Ilmu Tafsir, [6] Tauhid, [7] Tassawuf, [8] Tarikh atau sejarah.26 

Pengajaran madrasah dan kitabpun disesuaikan dengan tingkatan dari 

santrinya. 26 

c) Peran Pesantren 

Lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia adalah pondok 

pesantren. Pondok pesantren sudah ada sejak awal masuknya agama 

islam di Indonesia. Sistem  pendidikan di pondok pesantren ini 

memberikan pengajaran tanpa menghilangkan nilai – nilai budaya yang 

sudah berlaku di Indonesia lebih dahulu sebelum adanya islam. Untuk itu 

pondok pesantren memiliki catatan sejarah dimana santri banyak turut 

andil dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, diketahui dalam 

perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia banyak santri yang ikut 

berperang mengusir penjajah, merebut kemerdekaan dan berani mati 

berjihad di jalan Allah SWT., sebagai wujud dari cinta tanah air.26 

d) Jenis Pesantren 

Ada berbagai macam jenis pondok pesantren, pesantren salafiyah 

mengajarkan murid ilmu agama islam dan nilai-nilainya. Adapun nilai 

yang sering diajarkan di pesantren antara lain adalah pengabdian dan 

kemandirian, maka dari itu pesantren mengajarkan ilmu kehidupan seperti 

mencangkul, beternak, bertani dan mengurus rumah, nilai inilah yang 

bermanfaat ketika santri kembali ke rumah masing-masing setelah lulus 

dari pondok pesantren.26 

Terdapat empat jenis pesantren yang dijelaskan oleh Prof. Dr. 

Azyumardi Azra, diantaranya adalah : 

1. Pendidikan pondok pesantren yang hanya fokus kepada 

pembelajaran tafaqquh fi al-din jenis ini seperti yang ada di pesantren 

yang konvensional atau pesantren salafiyyah yang menanamkan 

seluruh kurikulum pendidikannya pada nilai-nilai keagamaan. 

2. Pendidikan madrasah yang menerapkan kurikulum dari kemeterian 

pendidikan dan kementerian agama, yang telah dilakukan 

menyesuaikan kepada UUSPN 1989, madrasah ini biasa dikenal 

dengan “sekolah umum yang berciri agama”. 
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3. Sekolah Islam yang diterapkan kurikulum dari kementerian pendidikan 

yang disebut “pendidikan umum plus agama” yang memiliki jenjang 

seperti layaknya sekolah formal dari SD yang disebut dengan MI 

(Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setara 

dengan SMP dan Madarasah Aliyah (MA) yang setara dengan SMA, 

kemudian mulai berkembang pula institut dan universitas islam. 

4. Pendidikan yang berbasis dengan keterampilan yang sama dengan 

model pembelajaran dari “STM” atau MAK/SMK. 

3. PHBS 

a) Pengertian PHBS 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang disingkat menjadi PHBS 

merupakan hasil dari pembelajaran yang dipraktikan seseorang yang 

terdiri dari sekumpulan perilaku, yang dapat menjadikan sebuah keluarga, 

masyarakat dan seseorang itu sendiri mampu menolong dirinya secara 

mandiri dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Dengan demikian PHBS terdiri dari banyak perilaku yang diharuskan 

untuk dipraktikan dalam mencapai derajat kesehatan sebaik mungkin 

guna meningkatkan quality of life masyarakat.30 

b) Konsep Tatanan 

Ada 5 tatanan yang telah disepakati untuk pelaksanaan PHBS, 

diantaranya tatanan dalam rumah tangga, di institusi pendidikan , tempat 

umum dan fasilitas kesehatan. Kemudian, untuk melihat keberhasilan dari 

keberjalanan program tersebut diukur dari 10 indikator yang telah 

ditetapkan di dalam tatanan rumah tangga, hal ini karena dianggap sudah 

mewakili pelaksanaan PHBS di tatanan yang lainnya.30 

c) PHBS di berbagai Tatanan 

PHBS merupakan keseluruhan perilaku yang harus dilaksanakan 

sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit, 

peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan ibu dan anak 

(KIA), keluarga berencana (KB), perbaikan gizi, farmasi dan pemeilharaan 

kesehatan di setiap tatanan.30 

1) PHBS di Rumah Tangga 

Dalam tatanan ini, sasaran primer yaitu anggota keluarga 

diharuskan melakukan perilaku yang dapat menciptakan rumah tangga 

yang sehat, yang mencakup terhadap perilaku sebagai berikut : 
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persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI 

eksklusif pada bayi, melakukan penimbangan balita setiap bulannya, 

penggunaan air yang bersih dalam rumah tangga, mencuci tangan 

dengan air bersih serta menggunakan sabun, pengelolaan air minum 

dan makanan di rumah tangga, penggunaan jamban sehat di rumah 

tangga, pengelolaan limbah rumah tangga, tidak membuang sampah 

sembarangan, memberantas jentik – jentik nyamuk, mengonsumsi buah 

dan sayur, pelaksanaan aktivitas fisik, tidak merokok dan lain 

sebagainya.30 

2) PHBS di Institusi Pendidikan 

Di dalam institusi pendidikan seperti kampus, pesantren, sekolah, 

padepokan dan lain – lain. Sebagai sasaran primer dalam tatanan ini 

diharuskan menciptakan intitusi yang ber-PHBS, cakupan PHBS di 

insititusi pendidikan antara lain mencuci tangan dengan air bersih dan 

mengalir ditambah sabun, mengonsumsi makanan dan minuman yang 

sehat, penggunaan jamban yang sehat, tidak membuang sampah 

sembarangan, tidak merokok, tidak membawa dan mengonsumsi 

NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), tidak 

membuang ludah sembarangan, dan menjaga kebersihan lingkungan 

dari jentik-jentik nyamuk30 

3) PHBS di Tempat Kerja 

Tempat kerja seperti kantor, pabrik dan lain sebagainya 

diharuskan melaksanakan PHBS, karena tempat kerja merupakan 

tempat dimana seseorang melakukan produktivitasnya, sehingga 

menjaga keamanan, kenyamanan dan kesehatan di tempat kerja 

merupakan suatu keharusan. Sehingga sebagai sasaran primer dalam 

tatanan ini diharuskan mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat 

supaya tercipta tempat kerja yang sehat pula. Adapun cakupan 

pelaksanaan PHBS di tempat kerja seperti mencuci tangan dengan 

sabun dan air bersih yang mengalir, mengonsumsi makanan dan 

minuman yang sehat, penggunaan jamban sehat, membuang sampah 

pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah di sembarang tempat, 

dan tidak membawa serta mengonsumsi NAPZA.30 

4) PHBS di Tempat Umum 



23 
 

 

Tempat umum menjadi sasaran dalam pelaksanaan PHBS karena 

banyak terjadi interaksi antara satu orang dengan orang lainnya di 

tempat umum. Tempat umum tersebut termasuk tempat ibadah, pasar, 

pertokoan, terminal, bandara, dan lain sebagainya yang dimungkinkan 

terjadi interaksi banyak orang. Cakupan PHBS dalam tatanan tempat 

umum antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 

penggunaan jamban yang sehat, tidak membuang sampah 

sembarangan sehingga sampah harus dibuang di tempat sampah, tidak 

merokok di tempat umum, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah 

sembarangan dan membuangnya di sembarang tempat, memberantas 

jentik nyamuk dan lain-lain.30 

5) PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan antara lain klinik, 

puskesmas, rumah sakit dan tempat pelayayan kesehatan lainnya harus 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, karena dalam fasilitas 

kesehatan terdapat mobilisasi antara pasien dengan orang yang sehat, 

yang dikhawatirkan adanya penularan dari pasien dengan orang yang 

sehat atau bahkan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 

tersebut. Adapun cakupan PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan 

antara lain: mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir berih 

dan sabun, menggunakan jamban yang sehat, tidak membuang sampah 

sembarangan, tidak merokok di fasilitas kesehatan, tidak mengonsumsi 

NAPZA, tidak meludah dan membuangnya di sembarang tempat, 

memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.30 

4. PHBS di Tatanan Pesantren 

Perilaku hidup bersih dan sehat di pesantren dilakukan dengan 

memberdayakan masyarakat di lingkungan pondok pesantren dengan 

memberikan fasilitas, supaya warga pondok pesantren dapat mengenali 

masalah kesehatan yang dialami di pondok pesantren, dan mampu 

menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri dengan memanfaatkan 

potensi yang ada di pondok pesantren tersebut. Upaya ini juga bertujuan 

supaya warga di pondok pesantren dapat menjadi perintis atau pelaku 

dan pemimpin yang dapat memberikan pengaruh dan menggerakan 

masyarakat lainnya dalam meningkatkan upaya peningkatan kesehatan 

yang berdasarkan azas kemandirian dan kebersamaan.Wujud dari 
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adanya pemberdayaan di pondok pesantren adalah adanya pos 

kesehatan pesantren yang kemudian disebut “Poskestren” yang di 

dalamnya terdapat kegiatan pencegahan penyakit dan peningkatan 

kesehatan melalui gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).31 

Yang menjadi latar belakang dalam pelaksanaan PHBS di institusi 

pendidikan adalah untuk melahirkan agent of change yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap masyarakat lainnya sehingga tercapai 

derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik di lingkungan pondok 

pesantren, keluarga atau bahkan di lingkungan masyarakat. Pondok 

pesantren menjadi institusi pendidikan yang penting dalam pelaksanaan 

promosi kesehatan yang diaharapkan lembaga pendidikan ini mampu 

menghasilkan anak didik yaitu santri yang dapat membawa pengaruh 

baik dalam kesehatan dan pembaharu kesehatan di masyarakat 

nantinya. Karena upaya dalam peningkatan wawasan pengetahuan, 

sikap dan perilaku sehat sebaiknya ditanamkan sejak dini dari usia yang 

lebih muda, sehingga dapat menjadi kebiasaan nantinya di usia 

dewasa.32 Untuk itu pondok pesantren memiliki indikator yang sama 

dalam penerapan PHBS di institusi pendidikan. Indikator tersebut 

diantaranya adalah :30 

a) Rutin mencuci tangan menggunakan sabun, air bersih dan mengalir. 

b) Rutin mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. 

c) Buang air besar di jamban sehingga penting menggunakan jamban 

yang sehat. 

d) Tidak membuang sampah di sembarang tempat, tetapi membuang 

sampah di tempat sampah. 

e) Tdak merokok. 

f) Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainnya (NAPZA) di lingkungan pondok pesantren. 

g) Tidak meludah dan membuang ludah di sembarang tempat. 

h) Menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas jentik nyamuk. 

5. Penanggulangan TB di Pondok Pesantren24 

Penanggulangan Tuberculosis merupakan segala usaha dengan 

mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengesampingkan 

aspek kuratif dan rehabilitatif dengan tujuan untuk melindungi kesehatan 

masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan bahkan 
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kematian, memutuskan rantai penularan dan mencegah resistensi obat 

serta mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul karena 

Tuberculosis. 

Penanggulangan TB perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu 

dan berkseinambungan di berbagai tatanan, salah satunya adalah pondok 

pesantren, mengingat pondok pesantren dengan banyak populasi yang 

hidup bersama dan melakukan aktivitas bersama menjadi sangat beresiko 

dalam penyebaran dan peningkatan kasus Tuberculosis. 

Adapun penanggulangan TB yang dilakukan di Pondok Pesantren 

antara lain dengan melakukan kegiatan : 

a) Promosi Kesehatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen para 

pengambil kebijakan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan 

advokasi kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah pemegang 

kekuasaan di lingkup pondok pesantren, yaitu pengurus pondok 

pesantren dan atau bahkan pengasuh pondok pesantren langsung. Selain 

itu juga guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program melalui 

kemitraan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan 

pemerintah maupun swasta.  

Selanjutnya tujuan dari promosi kesehatan adalah pemberdayaan 

masyarakat pondok pesantren melalui kegiatan menginformasikan, 

mempengaruhi dan membantu masyarakat di lingkungan pondok 

pesantren untuk dapat berperan aktif dalam rangka mencegah penularan 

TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat juga menghilangkan 

diskriminasi terhadap pasien positif TB, untuk itu salah satu 

pemberdayaan keberlanjutan yang perlu diselenggarakan yaitu upaya 

pembentukan dan pendampingan terhadap kader santri husada dan 

poskestren sebagai upaya promosi kesehatan di pondok pesantren. 

b) Surveilans TB 

Surveilans yaitu pemantauan dan analisis yang sistematis dan terus 

menerus terhadap data dan informasi mengenai kejadian TB Paru atau 

masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi untuk mengambil 

tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Pada pondok 

pesantren hal ini dapat dilakukan dengan memantau kesehatan santri 

melalui data-data yang dikumpulkan secara manual maupun elektronik 
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yang diperoleh dari sumber data manapun, yang kemudian dapat 

dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan TB Paru di pondok 

pesantren. 

c) Pengendalian Faktor Risiko 

Pengendalian ini ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan 

dan adanya kejadian TB Paru. Pengendalian yang dapat dilakukan di 

pondok pesantren antara lain : 

1) Membiasakan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di 

lingkungan pondok pesantren. 

2) Membudayakan perilaku etika berbatuk pada santri di pondok 

pesantren. 

3) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan pondok 

pesantren sesuai dengan standar kesehatan. 

4) Meningkatan daya tahan tubuh pada santri. 

5) Penanganan penyakit penyerta TB Paru yang dialami oleh santri. 

6) Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TB Paru di 

lingkungan pondok pesantren.   

d) Penemuan dan Penanganan Kasus TB Paru 

Penemuan kasus TB Paru dapat dilaksanakan secara aktif maupun 

pasif. Pelaksanaan penemuan kasus secara aktif di pondok pesantren 

antara lain dengan : 

1) Melakukan investigasi dan pemeriksaan kasus kontak. 

2) Melaksanakan skrining secara massal pada santri. 

3) Melaksanakan skrining pada kondisi situasi khusus. 

Sedangkan penemuan kasus TB Paru secara pasif adalah dengan 

pemeriksaan langsung santri ke pelayanan kesehatan yang ada. Kegiatan 

ini dilakukan setelah diagnos ditegakkan, klasifikasi ditetapkan dan tipe 

dari pasien TB Paru. 

e) Pemberian Kekebalan 

Pemberian kekebalan dilakukan dengan memberikan imunisasi 

BCG pada bayi, dilkukan untuk mengurangi resiko tingkat keparahan 

pada bayi. 

f) Pemberian Obat Pencegahan 
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Obat pencegahan diberikan kepada anak usia di bawah 5 (lima) 

tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif, orang dengan HIV dan 

AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB, atau populasi tertentu lainnya. 

6. Kerangka Teori Perilaku Lawrence Green33 

Lawrence Green (1980) merumuskan konsep umum perilaku, dengan 

faktor –faktor sebagai berikut : 

1. Faktor Pemudah (Predisposing factor) 

Faktor pemudah adalah faktor yang memberikan kemudahan yang 

menjadi faktor dalam terjadinya perilaku tertentu. Faktor pemudah 

tersebut antara lain : knowledge, beliefs, values, attitudes, confidence.  

2. Faktor Pemungkin (Enabling Factor) 

Faktor pemungkin adalah faktor yang memberikan kemungkinan 

untuk terjadinya perilaku tertentu. Faktor pemungkin ini antara lain  

mencakup berbagai ketrampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk 

merubah perilaku kesehatan. Yang masuk kedalam faktor pemungkin ini 

adalah Availlability of health resource, Accessibility of health resource, 

Community/government laws, priority and Commitment to health. 

3. Faktor Penguat (Reinforcing Factor) 

Faktor penguat adalah faktor yang memberikan kekuatan atau 

terkadang justru melunakkan untuk terjadi suatu perilaku dari seseorang. 

Yang termasuk kedalam faktor penguat adalah Family, Teachers, Peers, 

Health providers, Employers, Community leaders, and Decision maker. 

c. Hasil Kegiatan Sebelumnya 

Penelitian ini bukan plagiasi yang dibuktikan dalam pemaparan tabel di 

bawah ini : 

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 

No Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Faktor - Faktor Yang 

Mempengaruhi Praktik 

PHBS Pencegahan 

Penyakit TB Paru Pada 

Santri di Pondok 

Pesantren Nurul Hasan 

Penelitian 

Kuantitatif 

Ada hubungan antara 

jenis kelamin, 

pengetahuan, sikap, 

ketersediaan fasilitas, 

dukungan teman 

sebaya, dukungan kyai, 
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Kabupaten Magelang dukungan asatidz, 

dukungan pengurus, 

dan peraturan pondok 

pesantren dengan 

praktik PHBS 

pencegahan penyakit 

TB Paru pada santri. 

Tidak ada hubungan 

antara usia, dan tingkat 

pendidikan dengan 

praktik PHBS 

pencegahan penyakit 

TB Paru pada santri. 
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III. METODOLOGI 

a. Jangka Waktu 

Waktu yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian ini yaitu dari bulan 

Maret 2021 – Mei 2021. 

b. Ruang Lingkup 

Peneliti menyadari bahwa kemampuan peneliti dan sifat dari penelitian 

ini terbatas, maka dari itu peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini. 

Berikut adalah batasan – batasan penelitian tersebut : 

1. Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini adalah penelitian dalam bidang Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, khususnya pada bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu 

Perilaku. 

2. Lingkup Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada faktor – 

faktor yang berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru 

terutama pada santri di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Kabupaten Tegal. 

3. Lingkup Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

4. Lingkup Sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini yaitu santri putra serta santri putri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

c. Pendekatan 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan 

pendekatan kuantitatif, melalui pengisian kuisioner yang telah disiapkan 

sebelumnya. Rancangan penelitian menggunakan studi cross sectional yaitu 

pengukuran antar variabel yang dilakukan dalam satu waktu atau bersamaan 

dengan waktu penelitian.34 Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor – 

faktor yang berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada 

santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

d. Metode Analisis 

a.   Analisis Univariat 

Dilakukan guna memperoleh gambaran terhadap distribusi dan 

frekuensi dari variabel terikat dan variabel bebas yang diteliti. Data 
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kemudian diolah dengan program software komputer sehingga 

diperoleh mean, median, frekuensi dan kenormalan data, kemudian 

data disajikan dalam bentuk tabel untuk diinterpretasikan. 

b. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas. Analisis bivariat menggunakan uji 

chi square (dengan tingkat makna 5%). Dimana hipotesa adalah 

sebagai berikut : 

Ha : ada hubungan antara kedua variabel 

Ho : tidak ada hubungan antara kedua variabel 

Keputusan yang diambil dalam uji chi square yaitu : 

a. Bila P-value < 0,05 maka ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas (Ha diterima, H0 ditolak). 

b. Bila P-value > 0,05 maka tidak ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas (H0 diterima, Ha ditolak). 

c. Analisis Multivariat 

Analisis Multivariat digunakan untuk mengetahui besar 

sumbangan atau faktor yang paling dominan diantara variabel bebas 

(independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable). 

Sehingga, dalam analisis ini digunakan lebih dari dua variabel yaitu, 

beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. 

Interpretasi dari analisis multivariate, dalam penelitian ini 

menggunakan binary logistic regression analysis adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan melihat p-

value dari variabel yang diteliti, yaitu variabel yang memiliki p-value 

< 0,05. Dan variabel dengan p-value > 0,05 dikeluarkan dari analisis 

ini. 

2. Untuk melihat variabel yang paling berpengaruh dari keseluruhan 

variabel yang diteliti yaitu dengan melihat OR atau exp (B). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Pondok Pesantren Attholibiyah berada di Dukuh Mobok Karsih, 

Kelurahan Muncang Larang, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 

Provinsi Jawa Tengah. Pondok Pesantren Attholibiyah didirikan oleh 

Habib Muhammad bin Habib Thalib Al-Athas pada tahun 2006 saat ini 

diteruskan oleh adiknya Habib Muhsin Al–Athas.  

Pondok Pesantren Attholibiyah merupakan pondok salafiyah, 

namun terdapat pula sekolah umum yang berada di lingkungan pondok 

pesantren mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan 

pendidikan dasar atau SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat 

dengan SMP dan SMK Attholibiyah, serta akan didirikan pula universitas 

di pondok pesantren karena banyak santri yang berminat untuk 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi terutama belajar agama islam. 

Saat ini, per ajaran tahun 2021 terdapat 886 santri, dengan jumlah santri 

putra sebanyak 430 santri, dan santri putri sebanyak 456 santri. Santri 

yang menetap di Pondok Pesantren Attholibiyah tidak hanya berasal dari 

Tegal, namun banyak juga santri yang berasal dari daerah di luar 

Kabupaten Tegal, seperti Pemalang, Brebes, Jakarta dan dari luar Pulau 

Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Usia santri di Pondok Pesantren 

Attholibiyah cukup bervariasi mulai dari usia anak-anak yaitu 6 tahun 

hingga usia 28 tahun. Pondok Pesantren Attholibiyah memiliki 2 komplek 

pondok pesantren, yaitu komplek pondok putra dan komplek pondok putri 

dengan satu masjid dan aula yang besar yang biasa digunakan santri 

ketika acara rutinan bersama. Adapun, kegiatan santri di pondok 

pesantren dimulai sejak subuh, yaitu solat subuh jama’ah dan dilanjutkan 

dengan mengaji bandongan kitab. Kegiatan mengaji selesai jam 7 dan 

selanjutnya bagi santri yang bersekolah regular dapat menyelesaikan 

kegiatan belajar mengajar hingga selesai jam sekolah regular.  

Pengasuh pondok pesantren terdapat 2 pengasuh. Yaitu, Habib 

Muhsin Al-Athas dan Umi Ma’ani. Pengasuh merupakan keluarga ndalem 

atau keturunan dari pendiri pondok pesantren yang secara turun temurun 

memimpin pondok pesantren sebagai pengasuh. Sedangkan dewan 

asatidz terdiri dari asatidz dari luar pondok dan adapula santri yang sudah 
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ditunjuk menjadi asatidz di pondok pesantren. Kemudian, untuk 

memudahkan koordinasi antar pengasuh dan santri dipilih lurah pondok. 

Masing-masing lurah pondok putra dan lurah pondok putri dipilih 

berdasarkan musyawarah dan pemilu di pondok pesantren. 

Gambar IV. 1 Peta Lokasi Tempat Penelitian 

2. Poskestren 

Poskestren (Pos Kesehatan pesantren) merupakan salah satu upaya 

pemberdayaan santri untuk bisa mampu dan mandiri dalam pencegahan 

penyakit dan penangannya di lingkup pondok pesantren. Di Pondok 

Pesantren Attholibiyah, Poskestren sudah ada sejak tahun 2010, awalnya 

poskestren hanya sebatas UKS, namun berkembang menjadi poskestren 

sejalan dengan pembinaan oleh Promosi Kesehatan Puskesmas 

Bumijawa. 

Poskestren Pondok Pesantren Attholibiyah beranggotakan 34 santri, 

yang diketuai oleh Minhajul Abidin, dibina langsung oleh Habib Muhsin Al-

Athos sebagai pengasuh pondok pesantren dan dr. Ida Baru Fitria 

sebagai kepala Puskesmas Bumijawa. 

Kegiatan Poskestren antara lain : penyuluhan kesehatan dan 

pemeriksaan gratis setiap satu bulan sekali, yang dilakukan oleh 

Puskesmas Bumijawa. Selain itu, santri husada juga bertanggung jawab 
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atas perawatan santri yang sakit di pondok pesantren dan memimpin 

kegiatan senam setiap minggunya di pondok pesantren. 

Adanya santri husada sangat membantu dalam upaya pelayanan 

kesehatan primer di pondok pesantren, sehingga santri yang mengalami 

keluhan sakit dapat dirawat oleh santri husada. Selanjutnya, adanya 

pelatihan dan pengembangan bakat perawatan kesehatan dapat 

meningkatkan softskill santri dalam penanggulangan penyakit yang dapat 

diterapkan untuk dirinya sendiri maupun lingkungan. 

3. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi 

frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel dependen 

maupun variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur 

adalah : distribusi umur, distribusi jenis kelamin, distribusi tingkat 

pendidikan, distribusi pengetahuan, distribusi sikap, distribusi 

ketersediaan fasilitas yang disediakan pondok pesantren, distribusi 

ketersediaan informasi PHBS pencegahan penularan penyakit TB Paru, 

distribusi akses terhadap pelayanan kesehatan, distribusi peraturan 

pondok pesantren, distribusi sikap dan perilaku kyai, distribusi sikap dan 

perilaku asatidz, distribusi sikap dan perilaku pengurus, distribusi sikap 

dan perilaku teman, distribusi praktik PHBS pencegahan TB Paru pada 

santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

a. Karakteristik Responden 

1) Umur 

Tabel IV. 1 Distribusi Frekuensi Umur Responden 

No. Umur 
Jumlah 

f % 

1.  13 tahun 47 17,5 

2.  14 tahun 40 15,0 

3.  15 tahun 46 17,2 

4.  16 tahun 58 21,6 

5.  17 tahun 38 14,2 

6.  18 tahun 17 6,3 

7.  19 tahun 13 4,9 

8.  20 tahun 6 2,2 

9.  21 tahun 2 0,7 
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10.  22 tahun 1 0,4 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, diketahui bahwa paling banyak 

responden berusia 16 tahun dengan persentase sebanyak 21,6%. 

Dan paling sedikit responden berusia 22 tahun dengan persentase 

sebanyak 0,4%.  

Tabel IV. 2 Distribusi Frekuensi Kategori Umur Responden 

Kategori Umur Responden 
Jumlah 

f % 

Remaja awal (12 – 16 tahun ) 191 71,3 

Remaja  akhir ( 17 – 25 

tahun) 
77 28,7 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden masuk dalam kategori remaja awal yaitu rentang 

usia 12 – 16 tahun dengan persentase sebesar 71,3% dan sisanya 

masuk dalam kategori remaja akhir yaitu rentang 17 – 25 tahun 

dengan persentase sebesar 28,7%.  

2) Jenis Kelamin 

Tabel IV. 3 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 
Jumlah 

f % 

Laki – laki  130 48,5 

Perempuan  138 51,5 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.3 diatas diketahui bahwa persentase 

responden laki-laki sebesar 48,5% dan persentase responden 

berjenis kelamin perempuan sebesar 51,5%. 

3) Tingkat Pendidikan 

Tabel IV. 4 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan 
Jumlah 

f % 

Tidak tamat SD  4 1,5 

Tamat SD 91 34,0 
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Tamat SMP 134 50,0 

Tamat SMA 39 14,5 

Tamat akademi / 

perguruan tinggi 
0 0 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.4 diketahui bahwa sebagian besar 

responden tamat SMP sebesar 50,0%, sedangkan sisanya tidak 

tamat SD sebesar 1,5%, tamat SD 34,0%, tamat SMA 14,5% dan 

tidak ada responden yang tamat perguruan tinggi. 

Tabel IV. 5 Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan 
Jumlah 

f % 

Pendidikan rendah 

(≤ tamat SMP) 
229 85,4 

Pendidikan tinggi (> 

tamat SMP) 
39 14,6 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.5 diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki kategori tingkat pendidikan rendah sebesar 

85,4%, dan responden dengan tingkat pendidikan tinggi sebesar 

14,6%. 

b. Pengetahuan 

Berdasarkan uji normalitas data tidak berdistribusi normal, maka 

pengambilan keputusan dalam pengkategorian menggunakan median. 

Median pada variabel pengetahuan adalah 31. Maka, responden 

dengan hasil skor ≥31 dikategorikan memiliki pengetahuan baik. Dan 

responden yang memiliki hasil skor <31 dikategorikan memiliki 

pengetahuan kurang baik. Skor maximum jawaban responden pada 

variabel pengetahuan adalah 53 dan skor minimum adalah 1. 

Tabel IV. 6 Distribusi Frekuensi Kategori Pengetahuan 

Pengetahuan 
Jumlah 

f % 

Kurang baik 

Baik  

128 

140 

47,8 

52,2 
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Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.6 diketahui responden memiliki kategori 

kurang baik sebesar 47,8% dibandingkan responden dengan kategori 

baik dalam pengetahuan TB paru dan PHBS, yaitu sebesar 52,2%. 

Tabel IV. 7 Distribusi Frekuensi Jawaban Pengetahuan Responden 

Mengenai TB Paru dan PHBS 

No 
Pertanyaan 

Jumlah 

Ya Tidak 

f % f % 

1.  Apa yang anda ketahui mengenai 

Tuberculosis Paru? 

a. Penyakit menular 

b. Penyakit tidak menular 

 

 

231 

35 

 

 

86,2 

13,1 

 

 

37 

233 

 

 

13,8 

86,9 

2.  Tuberculosis merupakan penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium Tuberculosis 

a. Salah  

b. Benar  

 

 

 

24 

236 

 

 

 

9,0 

88,1 

 

 

 

244 

32 

 

 

 

91,0 

11,9 

3.  Apa saja gejala Tuberculosis Paru 

yang anda ketahui? 

a. Batuk berdahak 

b. Batuk selama lebih dari 2 

minggu 

 

80 

189 

 

29,9 

70,5 

 

188 

79 

 

70,1 

29,5 

4.  Perilaku apa saja yang beresiko 

menularkan Tuberculosis Paru di 

lingkungan pondok pesantren? 

a. Tidak menutup mulut ketika 

batuk dan bersin 

b. Membuang dahak 

sembarangan 

c. Tidak membuka jendela dari 

pagi hingga sore hari 

d. Tidak menggunakan masker 

atau penutup mulut ketika 

 

 

 

236 

 

93 

 

84 

 

185 

 

 

 

 

88,1 

 

34,7 

 

31,3 

 

69,0 

 

 

 

 

32 

 

175 

 

184 

 

83 

 

 

 

 

11,9 

 

65,3 

 

68,7 

 

31,0 
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sedang batuk 

e. Menggunakan alat makan 

bersama 

f. Menggunakan alat mandi 

bersama 

g. Makan bersama dalam satu 

wadah 

h. Tidak mencuci tangan setelah 

makan 

i. Tidak mencuci tangan sebelum 

makan 

j. Tidur bersama (lebih dari 2 

orang) dalam satu ruangan tidur 

 

141 

 

82 

 

118 

 

112 

 

152 

 

84 

 

52,6 

 

30,6 

 

44,0 

 

41,8 

 

56,7 

 

31,3 

 

127 

 

186 

 

150 

 

156 

 

116 

 

184 

 

47,4 

 

69,4 

 

56,0 

 

58,2 

 

43,3 

 

68,7 

5.  Faktor apa saja yang anda ketahui 

mengenai penularan Tuberculosis 

Paru? 

a. Umur 

b. Jenis kelamin 

c. Tingkat pendidikan 

d. Kebiasaan merokok 

e. Kepadatan hunian kamar 

f. Pencahayaan 

g. Ventilasi 

h. Kondisi lantai 

i. Kelembapan udara 

j. Status gizi 

k. Kebersihan lingkungan 

l. Ketersediaan air bersih 

m. Perilaku  

 

 

 

70 

16 

7 

171 

121 

36 

78 

99 

134 

86 

176 

73 

77 

 

 

 

26,1 

6,0 

2,6 

63,8 

45,1 

13,4 

29,1 

36,9 

50,0 

32,1 

65,7 

27,2 

28,7 

 

 

 

198 

252 

261 

97 

147 

232 

190 

169 

134 

182 

92 

195 

191 

 

 

 

73,9 

94,0 

97,4 

36,2 

54,9 

86,6 

70,9 

63,1 

50,0 

67,9 

34,3 

72,8 

71,3 
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6.  Siapa saja yang dapat menularkan 

Tuberculosis Paru di pondok 

pesantren? 

a. Pengasuh 

b. Asatidz 

c. Pengurus 

d. Teman  

 

 

55 

76 

95 

254 

 

 

20,5 

28,4 

35,4 

94,8 

 

 

213 

192 

173 

14 

 

 

79,5 

71,6 

64,6 

5,2 

7.  Bagaimana pencegahan 

Tuberculosis paru yang anda 

ketahui? 

a. Melaksanakan PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) 

b. Menjaga kebersihan lingkungan 

c. Menjaga kebersihan diri 

 

 

 

255 

 

143 

142 

 

 

 

95,1 

 

53,4 

47,0 

 

 

 

13 

 

125 

126 

 

 

 

4,9 

 

46,6 

53,0 

8.  Menurut anda, siapa saja yang 

bertanggung jawab melaksanakan 

perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 

pondok pesantren? 

a. Pengurus pondok pesantren 

b. Pengasuh pondok pesantren 

c. Asatidz  

d. Santri 

 

 

 

 

162 

113 

95 

198 

 

 

 

 

60,4 

42,2 

35,4 

73,9 

 

 

 

 

106 

155 

173 

70 

 

 

 

 

39,6 

57,8 

64,6 

26,1 

9.  Apa saja yang anda ketahui 

mengenai Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat di tatanan pondok pesantren? 

a. Kebersihan diri 

b. Ketersediaan air bersih 

c. Kebersihan kamar 

d. Kebersihan lingkungan pondok 

pesantren 

e. Ketersediaan WC 

f. Merokok 

g. Tidak ada kegiatan Poskestren 

h. Adanya Poskestren (Pos 

 

 

 

231 

185 

210 

249 

 

137 

13 

13 

200 

 

 

 

86,2 

69,0 

78,4 

92,9 

 

51,1 

4,9 

4,9 

74,6 

 

 

 

37 

83 

58 

19 

 

131 

255 

255 

68 

 

 

 

13,8 

31,0 

21,6 

7,1 

 

48,9 

95,1 

95,1 

25,4 
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Kesehatan Pesantren) 

i. Adanya kader di Poskestren’ 

j. Makanan bergizi seimbang 

k. Peserta asuransi kesehatan 

 

144 

209 

88 

 

53,7 

78,0 

32,8 

 

124 

59 

180 

 

46,3 

22,0 

67,2 

10.  Apa saja Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat untuk mencegah Tuberculosis 

Paru yang anda ketahui? 

a. Membuka jendela di waktu pagi 

hingga sore hari 

b. Menjemur kasur seminggu 

sekali 

c. Menjemur bantal seminggu 

sekali 

d. Kepadatan hunian 

e. Menjaga kebersihan diri 

f. Menjaga kebersihan lingkungan 

g. Menutup mulut ketika batuk 

h. Menutup mulut ketika bersin 

i. Meludah di sembarang tempat 

j. Tidur larut malam 

k. Makan - makanan bergizi 

seimbang 

l. Merokok  

 

 

 

175 

 

181 

 

160 

 

27 

218 

233 

244 

214 

19 

21 

215 

 

15 

 

 

 

65,3 

 

67,5 

 

59,7 

 

10,1 

81,3 

86,9 

91,0 

79,9 

7,1 

7,8 

80,2 

 

5,6 

 

 

 

93 

 

87 

 

108 

 

241 

50 

35 

24 

54 

249 

247 

53 

 

253 

 

 

 

34,7 

 

32,5 

 

40,3 

 

89,9 

18,7 

13,1 

9,0 

20,1 

92,9 

92,2 

19,8 

 

94,4 

Berdasarkan tabel IV.7 diketahui bahwa 86,2% responden 

mengetahui bahwa TB Paru merupakan penyakit menular. Sebesar 

88,1% responden mengetahui bahwa TB Paru disebabkan oleh 

Mycobacterium Tuberculosis. 70,1% responden tidak mengetahui 

bahwa salah satu gejala TB Paru adalah batuk berdahak. Sebesar 

69,4% responden tidak mengetahui bahwa penggunaan alat mandi 

bersama dapat menularkan TB Paru. 97,4% responden tidak 

mengetahui bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor dalam penularan 

TB paru. 94,8% responden mengetahui bahwa teman dapat menjadi 

penyebab penularan TB Paru. 

Pada pertanyaan mengenai PHBS di tatanan pondok pesantren, 

95,1% responden mengetahui bahwa TB Paru dapat dicegah dengan 
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melaksanakan PHBS di pondok pesantren. Responden mengetahui 

bahwa santri bertanggung jawab dalam pelaksanaan PHBS di pondok 

pesantren sebesar 73,9%. Sebesar 92,9% responden mengetahui 

bahwa kebersihan lingkungan pondok pesantren merupakan salah 

satu PHBS di tatanan pondok pesantren. 91,0% responden 

mengetahui bahwa menutup mulut ketika batuk dan merupakan salah 

satu PHBS untuk mencegah TB Paru. Akan tetapi, responden tidak 

mengetahui bahwa perilaku yang dapat menularkan TB yaitu : tidak 

membuka jendela dari pagi hingga sore hari sebesar 68,7%, sebesar 

65,3% responden tidak mengetahui membuang dahak sembarangan 

dapat menularkan TB Paru, makan bersama dalam satu wadah 

sebesar 56,0% ,menggunakan alat mandi bersama sebesar 69,4%, 

tidak mencuci tangan setelah makan sebesar 58,2%.  Dan tidak 

mengetahui faktor penyebab TB, seperti : kepadatan hunian kamar 

sebesar 54,9%, adanya ventilasi sebesar 70,9%, kondisi lantai sebesar 

63,1%,  pengaruh pencahayaan sebesar 86,6%, dan perilaku sebesar 

71,3%. 

Responden tidak mengetahui bahwa pengasuh, asatidz, 

pengurus dapat menularkan TB Paru. Namun, responden mengetahui 

bahwa teman dapat menularkan TB Paru sebesar 94,8%. 

c. Sikap 

Berdasarkan uji normalitas data tidak berdistribusi normal, maka 

pengambilan keputusan kategori sikap dilihat menggunakan median. 

Median pada variabel sikap adalah 21. Maka total pernyataan variabel 

sikap dengan skor ≥21 dikategorikan mendukung, sedangkan total 

pernyataan variabel sikap dengan skor <21 dikategorikan tidak 

mendukung. Skor maksimum pada kategori sikap yaitu 26 dan skor 

minimum pada kategori ini yaitu 4. 

Tabel IV. 8 Distribusi Frekuensi Kategori Sikap 

Sikap  
Jumlah 

f % 

Tidak mendukung 

Mendukung 

103 

165 

38,4 

61,6 

Total 268 100 



41 
 

 

Berdasarkan tabel IV.8 diatas diketahui bahwa 38,4% responden 

tidak mendukung terhadap PHBS sebagai pencegahan TB Paru di 

lingkungan pondok pesantren dibandingkan responden yang mendukung 

sebesar 61,6%. 

Tabel IV. 9 Distribusi Frekuensi Jawaban Sikap Responden Terhadap 

PHBS Pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren 

No 
Pernyataan 

Jumlah 

Setuju Tidak setuju 

f % f % 

1.  Saya akan mempraktikan perilaku 

hidup bersih dan sehat karena 

pesantren dapat berpotensi dalam 

peningkatan kejadian Tuberculosis 

Paru. 

250 93,3 18 6,7 

2.  Saya akan mempraktikkan perilaku 

hidup bersih dan sehat untuk 

menjaga kesehatan tubuh. 

265 98,9 3 1,1 

3.  Saya akan menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat karena 

kebersihan adalah sebagian dari 

iman. 

265 98,9 3 1,1 

4.  Saya akan menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat setelah 

tahu terinfeksi Tuberculosis Paru. 

79 29,5 189 70,5 

5.  Saya akan menjaga kebersihan 

badan secara teratur setiap hari. 
265 98,9 3 1,1 

6.  Saya akan menjaga kebersihan 

pakaian secara teratur setiap hari. 
264 98,5 4 1,5 

7.  Saya rutin melakukan olahaga 

untuk kebugaran diri. 
263 98,1 5 1,9 

8.  Saya akan menggunakan air bersih 

untuk mandi. 
263 98,1 5 1,9 

9.  Saya akan menjaga kebersihan 

kamar di pondok pesantren. 
264 98,5 4 1,5 
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10.  Saya akan menjaga kebersihan 

lingkungan pondok pesantren. 
265 98,9 3 1,1 

11.  Saya tidak keberatan menjadi 

kader poskestren untuk mengikuti 

kegiatan yang diadakan 

poskestren. 

235 87,7 33 12,3 

12.  Saya akan memperhatikan asupan 

gizi pada makanan yang saya 

konsumsi. 

253 94,4 15 5,6 

13.  Saya tidak akan memanfaatkan 

pelayanan kesehatan poskestren, 

karena tidak penting bagi saya. 

33 12,3 235 87,7 

14.  Saya membuka jendela pada pagi 

hingga sore hari agar ruangan 

mendapat sinar matahari dan 

udara yang cukup. 

247 92,2 21 7,8 

15.  Saya akan menjemur alas tidur 

secara teratur sekali seminggu. 
250 93,3 18 6,7 

16.  Saya tidak akan menjemur bantal 

secara teratur setiap hari. 
47 17,5 221 82,5 

17.  Saya tidak perlu memperhatikan 

kebersihan lingkungan tempat 

tinggal di pondok pesantren. 

17 6,3 251 93,7 

18.  Saya tidak keberatan tidur tanpa 

alas karena tidak penting bagi 

saya. 

13 4,9 255 95,1 

19.  Saya tidak keberatan 

meminjamkan alat makan dengan 

teman saya, karena tidak akan 

menularkan penyakit. 

69 25,7 199 74,3 

20.  Saya tidak keberatan 

meminjamkan alat mandi dengan 

teman saya karena tidak akan 

menularkan penyakit. 

71 26,5 197 73,5 

21.  Saya keberatan meminjamkan 169 63,1 99 36,9 
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pakaian dengan teman karena 

dapat menularkan penyakit. 

22.  Saya tidak akan menutup mulut 

ketika batuk dan bersin. 
22 8,2 246 91,8 

23.  Membuang dahak di sembarangan 

tempat adalah hal yang wajar bagi 

saya. 

24 9,0 244 91,0 

Berdasarkan tabel IV.9 terdapat 23 pertanyaan untuk variabel 

sikap, dengan penilaian pada pertanyaan favourable jawaban setuju 

diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0, sedangkan pada 

pertanyaan unfavourable jawaban setuju diberi skor 0 dan pertanyaan 

tidak setuju diberi skor 1. Semua pertanyaan dijawab oleh seluruh 

responden berjumlah 268 responden. 

Sebesar 93,3% responden setuju bahwa pesantren menjadi 

tempat yang beresiko menularkan Tuberculosis Paru. 98,9% 

responden setuju akan mempraktikan PHBS untuk menjaga kesehatan 

dan merupakan sebagian dari iman. Sebesar 98,9% responden setuju 

untuk menjaga kebersihan badan setiap hari. Sebesar 92,2% setuju 

untuk membuka jendela dari hingga sore hari untu mendapatkan sinar 

matahari ke ruangan. Sebesar 25,7% responden setuju untuk 

meminjamkan alat makan dengan teman karena tidak akan 

menularkan penyakit. 26,5% responden menyatakan setuju 

meminjamkan alat mandi kepada teman, 36,9% responden tidak setuju 

untuk keberatan meminjamkan pakaian kepada teman mereka. 

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, sikap yang perlu diperbaiki 

dalam mempraktikan PHBS untuk mencegah TB Paru adalah 

pelaksanaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah TB, sikap dalam 

berbagi alat makan, alat mandi dan pakaian dengan teman di pondok 

pesantren. 

d. Ketersediaan fasilitas yang disediakan pondok pesantren 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel ketersediaan 

fasilitas yaitu 14. Maka, variabel ketersediaan fasilitas dengan hasil 

skor ≥14 dikategorikan memiliki fasilitas lengkap. Dan ketersediaan 
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fasilitas yang memiliki hasil skor <14 dikategorikan memiliki fasilitas 

tidak lengkap. Skor maximum jawaban responden pada variabel 

ketersediaan fasilitas adalah 14 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 10 Distribusi Frekuensi Kategori Ketersediaan Fasilitas yang 

Disediakan Pondok Pesantren 

Ketersediaan fasilitas  
Jumlah 

f % 

Tidak lengkap 

Lengkap  

106 

162 

39,6 

60,4 

Total 268 100 

Berdasarkan data pada tabel IV.10 diatas 39,6% responden 

menyatakan ketersediaan fasilitas di pondok pesantren tidak lengkap, 

sedangkan 60,4% responden menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas 

di pondok pesantren lengkap. 

Tabel IV. 11 Distribusi Frekuensi Jawaban Ketersediaan Fasilitas yang 

Disediakan Pondok Pesantren 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ada Tidak Ada 

f % f % 

1.  Alas tidur bagi santri. 260 97,0 6 3,0 

2.  Air bersih di pondok pesantren 259 96,6 9 3,4 

3.  
Ventilasi di setiap bilik/kamar 

pondok pesantren 
242 90,3 26 9,7 

4.  Sapu untuk setiap kamar/bilik. 253 94,4 15 5,6 

5.  
Tempat sampah di lingkungan 

pondok 
264 98,5 4 1,5 

6.  
Jendela di setiap kamar/bilik 

pondok pesantren. 
259 96,6 9 3,4 

7.  
Tempat untuk menjemur 

pakaian di pondok pesantren. 
264 98,5 4 1,5 

8.  
Tempat untuk menjemur kasur 

di pondok pesantren. 
214 79,9 54 20,1 

9.  WC di pondok pesantren. 263 98,1 5 1,9 

10.  Wastafel untuk cuci tangan di 216 80,6 52 19,4 
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komplek pondok pesantren. 

11.  
Sabun yang digunakan untuk 

mencuci tangan 
220 82,1 48 17,9 

  santri.     

12.  
Kamar untuk perawatan santri 

yang sakit. 
261 97,4 7 2,6 

13.  
Poskestren di pondok 

pesantren. 
263 98,1 5 1,9 

14.  
Obat-obatan/P3K dasar yang 

digunakan ketika santri sakit. 
262 97,8 6 2,2 

Berdasarkan tabel IV.11 diatas terdapat 14 pertanyaan 

ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh pondok pesantren, penilaian 

pada variabel ini adalah skor 1 jika responden menjawab ada dan skor 0 

jika responden menjawab tidak ada pada fasilitas yang disediakan 

pondok pesantren. Seluruh pertanyaan merupakan pertanyaan 

favourable dan dijawab oleh seluruh responden yang berjumlah 268. 

Sebesar 97,0% responden menyatakan pondok pesantren 

menyediakan alas tidur bagi santri. Sebesar 96,6% responden 

menyatakan pondok pesantren menyediakan air bersih bagi santri. 

Kemudian, sebesar 98,5% responden menyatakan pondok pesantren 

menyediakan tempat sampah di lingkungan pondok, 96,6% responden 

menjawab bahwa setiap kamar memiliki jendela. 79,9% responden 

menyatakan bahwa pondok pesantren menyediakan tempat untuk 

menjemur kasur, 80,6% responden menjawab bahwa pondok pesantren 

menyediakan wastafel dan 82,1% responden menjawab bahwa pondok 

pesantren menyediakan sabun untuk mencuci tangan. 97,4% responden 

menjawab bahwa pondok pesantren menyediakan kamar rawat untuk 

santri yang sakit. Berdasarkan data diatas ketersediaan fasilitas di 

pondok pesantren yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana 

dan prasarana untuk mencuci tangan yang digunakan oleh santri, 

seperti wastafel dan sabun untuk cuci tangan. 

e. Ketersediaan informasi PHBS pencegahan penularan penyakit TB 

Paru 
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Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel ketersediaan 

informasi yaitu 7. Maka, variabel ketersediaan informasi dengan hasil 

skor ≥7 dikategorikan memiliki informasi memadai. Dan variabel 

ketersediaan informasi yang memiliki hasil skor <7 dikategorikan 

memiliki infromasi yang tidak memadai. Skor maximum jawaban 

responden pada variabel ketersediaan informasi adalah 7 dan skor 

minimum adalah 0. 

Tabel IV. 12 Distribusi Frekuensi Kategori Ketersediaan Informasi 

PHBS Pencegahan Penularan Penyakit TB Paru 

Ketersediaan informasi  
Jumlah 

f % 

Tidak memadai 

Memadai  

74 

194 

27,6 

72,4 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.12 diatas 27,6% responden menyatakan 

ketersediaan informasi di pondok pesantren tidak memadai sedangkan  

72,4% responden menyatakan bahwa ketersediaan informasi di pondok 

pesantren memadai. 

Tabel IV. 13 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Informasi PHBS 

Pencegahan Penuaran Penyakit TB Paru 

No 
Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Pesantren menyediakan informasi 

mengenai Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). 

245 91,4 23 8,6 

2.  Poskestren memberikan 

penyuluhan mengenai Perilaku 

Bersih dan Sehat (PHBS). 

248 92,5 20 7,5 

3.  Ada penyuluhan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan ataupun 

dinas terkait lainnya, mengenai 

249 92,9 19 7,1 
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Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

4.  Tersedia media banner mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) dari puskesmas maupun 

dinas terkait di pondok pesantren. 

233 86,9 35 13,1 

5.  Tersedia media poster mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) dari puskesmas maupun 

dinas terkait di pondok pesantren. 

232 86,6 36 13,4 

6.  Tersedia media banner mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yang disediakan oleh 

pondok pesantren. 

227 84,7 41 15,3 

7.  Tersedia media poster mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yang disediakan oleh 

pondok pesantren. 

238 88,8 30 11,2 

Berdasarkan tabel IV.13 diatas terdapat 7 pertanyaan 

ketersediaan informasi PHBS pencegahan penyakit TB Paru yang 

disediakan oleh pondok pesantren, penilaian pada variabel ini adalah 

skor 1 jika responden menjawab ya dan skor 0 jika responden 

menjawab tidak. Seluruh pertanyaan merupakan pertanyaan 

favourable dan dijawab oleh seluruh responden yang berjumlah 268. 

Sebesar 91,4% responden menyatakan bahwa pondok 

pesantren menyediakan informasi mengenai PHBS. Sebesar 92,5% 

responden menyatakan bahwa poskestren memberikan penyuluhan 

mengenai PHBS. 92,9% respnden menjawab bahwa petugas 

kesehatan dan dinas terkait memberikan penyuluhan di pondok 

pesantren. 86,9% responden menjawab bahwa di pondok pesantren 

tersedia banner yang memberikan informasi mengenai PHBS yang 

disediakan oleh puskesmas. Informasi mengenai PHBS sudah tersedia 

di pondok pesantren, dan cukup bagus. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah penggantian banner untuk memperbaharui informasi yang 

diberikan di pondok pesantren. 

f. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan 
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Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel akses terhadap 

pelayanan kesehatan yaitu 6. Maka, variabel akses terhadap 

pelayanan kesehatan dengan hasil skor ≥6 dikategorikan memiliki 

akses mudah. Dan variabel akses pelayanan kesehatan yang memiliki 

hasil skor <6 dikategorikan memiliki akses yang sulit. Skor maximum 

jawaban responden pada variabel akses terhadap pelayanan 

kesehatan adalah 6 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 14 Distribusi Frekuensi Kategori Akses Terhadap Pelayanan 

Kesehatan 

Akses  
Jumlah 

f % 

Sulit 

Mudah 

131 

137 

48,9 

51,1 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.14 diatas 48,9% responden menyatakan 

bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan di pondok pesantren 

tergolong sulit, sedangkan 51,1% responden menyatakan bahwa akses 

terhadap pelayanan kesehatan di pondok pesantren mudah. 

Tabel IV. 15 Distribusi Frekuensi Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Jarak yang ditempuh ke pelayanan 

kesehatan diluar lingkungan 

pondok pesantren tergolong dekat 

(< 500 m). 

175 65,3 93 34,7 

2.  Waktu yang ditempuh dari pondok 

pesantren ke pelayanan kesehatan 

tergolong singkat (< 15 menit). 

212 79,1 56 20,9 

3.  Kondisi jalan dari pondok 

pesantren ke pelayanan kesehatan 

terdekat dalam kondisi baik atau 

247 92,2 21 7,8 
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tidak rusak. 

4.  Pengobatan di pelayanan 

kesehatan terdekat di luar pondok 

pesantren biayanya terjangkau. 

233 86,9 35 13,1 

5.  Sarana transportasi menuju 

pelayanan kesehatan mudah dicari 

dan ditemukan. 

232 86,6 36 13,4 

6.  Biaya transportasi menuju 

pelayanan kesehatan terjangkau. 
225 84,0 43 16,0 

Berdasarkan tabel IV.15 sebesar 65,3% responden merasa 

bahwa jarak yang ditempuh ke pelayanan kesehatan dari pondok 

pesantren tergolong mudah. Sebesar 79,1% responden merasa bahwa 

waktu yang ditempuh menuju pelayanan kesehatan tergolong singkat. 

92,2% responden merasa bahwa kondisi jalan menuju pelayanan 

kesehatan dalam kondisi baik. 86,9% responden merasa bahwa 

pengobatan di luar pondok pesantren terjangkau. 86,6% responden 

merasa bahwa sarana transportasi menuju pelayanan kesehatan 

mudah dicari dan 84,0% responden merasa bahwa biaya transportasi 

menuju pelayanan kesehatan terjangkau. 

g. Peraturan Pondok Pesantren 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel peraturan 

pondok pesantren yaitu 5. Maka, variabel peraturan pondok pesantren 

dengan hasil skor ≥5 dikategorikan ada. Dan variabel peraturan 

pondok pesantren yang memiliki hasil skor <5 dikategorikan tidak ada. 

Skor maximum jawaban responden pada variabel peraturan pondok 

pesantren adalah 5 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 16 Distribusi Frekuensi Kategori Peraturan Pondok 

Pesantren 

Peraturan pondok pesantren  
Jumlah 

f % 

Tidak ada 

Ada 

94 

174 

35,1 

64,9 
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Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.16 diatas 35,1% responden menyatakan 

bahwa peraturan di pondok pesantren tidak ada sedangkan 64,9% 

responden menyatakan bahwa peraturan di pondok pesantren ada. 

Tabel IV. 17 Distribusi Frekuensi Peraturan Pondok Pesantren 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Apakah ada peraturan pondok 

mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat bagi santri? 

244 91,0 24 9,0 

2.  Apakah melakukan ro’an 

merupakan salah satu peraturan 

yang diterapkan mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

235 87,7 33 12,3 

3.  Apakah di pondok ada aturan untuk 

menjaga kebersihan bilik/kamar? 
256 95,5 12 4,5 

4.  Apakah pondok memberikan sanksi 

kepada santri yang tidak 

melakukan perilaku hidup bersih 

dan sehat? 

236 88,1 32 11,9 

5.  Apakah ada cek kesehatan berkala 

bagi santri yang dilakukan oleh 

pondok pesantren? 

203 75,7 65 24,3 

Berdasarkan tabel IV.17 diatas diketahui bahwa sebesar 91,0% 

responden  menjawab bahwa ada peraturan pondok pesantren 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat bagi santri. 87,7% 

responden menjawab bahwa ro’an merupakan salah satu peraturan 

yang ada di pondok pesantren. 95,5% responden menjawab bahwa 

ada peraturan di pondok pesantren untuk menjaga kebersihan kamar. 

Sebesar 88,1% responden menjawab bahwa ada sanksi bagi santri 

yang tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebesar 75,7% 

responden menjawab bahwa ada cek kesehatan berkala bagi santri 

yang dilakukan pondok pesantren, sedangkan sisanya 24,3% 

menjawab tidak. Hal yang perlu diperhatikan pada variabel peraturan 
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pondok pesantren adalah peraturan mengenai kewajiban bagi santri 

untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. 

h. Sikap dan perilaku kyai 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel sikap dan 

perilaku kyai yaitu 5. Maka, variabel sikap dan perilaku kyai dengan 

hasil skor ≥5 dikategorikan mendukung. Dan variabel sikap dan 

perilaku kyai yang memiliki hasil skor <5 dikategorikan tidak 

mendukung. Skor maximum jawaban responden pada variabel sikap 

dan perilaku kyai adalah 5 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 18 Distribusi Frekuensi Kategori Sikap dan Perilaku Kyai 

Sikap dan perilaku kyai  
Jumlah 

f % 

Tidak mendukung 

Mendukung 

87 

181 

32,5 

67,5 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.18 diatas 32,5% responden menyatakan 

bahwa sikap dan perilaku kyai tidak mendukung, sedangkan 67,5% 

responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku kyai mendukung.  

Tabel IV. 19 Distribusi Frekuensi Sikap dan Perilaku Kyai 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Apakah kyai mengingatkan untuk 

selalu membiasakan perilaku hidup 

bersih dan sehat di pondok 

pesantren? 

265 98,9 3 1,1 

2.  Apakah kyai menegur santri yang 

tidak menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat di pondok 

pesantren? 

242 90,3 26 9,7 

3.  Apakah kyai melakukan 

pengecekan secara langsung di 
221 82,5 47 17,5 
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pondok pesantren terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat 

bagi santri? 

4.  Apakah kyai memberi contoh 

perilaku hidup bersih dan sehat 

kepada santri? 

257 95,9 11 4,1 

5.  Apakah kyai memberi sanksi 

terhadap santri yang tidak 

melakukan perilaku hidup bersih 

dan sehat? 

213 79,5 55 20,5 

Berdasarkan tabel IV.19 diatas sebesar 98,9% responden 

menjawab bahwa kyai selalu membiasakan perilaku hidup bersih dan 

sehat di pondok pesantren. Sebesar 90,3% responden menjawab 

bahwa kyai selalu menegur santri yang tidak melaksanakan PHBS. 

82,5% responden menjawab bahwa kyai melakukan pengecekan 

langsung terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. 95,9% menjawab 

bahwa kyai memberi contoh perilaku hidup bersih dan sehat. 79,5% 

responden menjawab bahwa kyai memberi sanksi terhadap santri yang 

tidak melakukan PHBS di pondok pesantren. 

i. Sikap dan perilaku asatidz 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel sikap dan 

perilaku asatidz yaitu 5. Maka, variabel sikap dan perilaku asatidz 

dengan hasil skor ≥5 dikategorikan mendukung. Dan variabel sikap 

dan perilaku asatidz yang memiliki hasil skor <5 dikategorikan tidak 

mendukung. Skor maximum jawaban responden pada variabel sikap 

dan perilaku asatidz adalah 5 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 20 Distribusi Frekuensi Kategori Sikap dan Perilaku Asatidz 

Sikap dan perilaku asatidz  
Jumlah 

f % 

Tidak mendukung 

Mendukung 

106 

162 

39,6 

60,4 
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Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.20 diatas 39,6% responden menyatakan 

bahwa sikap dan perilaku asatidz tidak mendukung, sedangkan 60,4% 

responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku asatidz mendukung. 

Tabel IV. 21 Distribusi Frekuensi Sikap dan Perilaku Asatidz 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Apakah asatidz mengingatkan 

untuk selalu membiasakan perilaku 

hidup bersih dan sehat di pondok 

pesantren? 

236 88,1 32 11,9 

2.  Apakah asatidz memberi sanksi 

terhadap santri yang tidak 

melakukan perilaku hidup bersih 

dan sehat? 

193 72,0 75 28,0 

3.  Apakah asatidz melakukan 

pengecekan secara langsung di 

pondok pesantren terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat 

bagi santri? 

192 71,6 76 28,4 

4.  Apakah asatidz menegur santri 

yang tidak menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat di pondok 

pesantren? 

218 81,3 50 18,7 

5.  Apakah asatidz memberi contoh 

perilaku hidup bersih dan sehat 

kepada santri? 

240 89,6 28 10,4 

Berdasarkan tabel IV.21 diatas dapat diketahui bahwa 88,1% 

responden menjawab bahwa asatidz mengingatkan untuk selalu 

membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebesar 72,0% 

responden menyatakan bahwa asatidz memberi sanksi terhadap santri 

yang tidak melakukan PHBS. 71,6% dinyatakan oleh responden 

bahwa asatidz melakukan pengecekan secara langsung terhadap 

PHBS bagi santri. 81,3% responden menyatakan bahwa asatidz 
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menegur santri yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat. Sebesar 89,6% santri menyatakan bahwa asatidz memberi 

contoh perilaku hidup bersih dan sehat kepada santri. Berdasarkan 

data diatas hal-hal yang perlu perhatian adalah adanya pengecekan 

langsung dan sanksi yang diberikan oleh asatidz dalam penerapan 

PHBS di pondok pesantren. 

j. Sikap dan perilaku pengurus 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel sikap dan 

perilaku pengurus yaitu 5. Maka, variabel sikap dan perilaku pengurus 

dengan hasil skor ≥5 dikategorikan mendukung. Dan variabel sikap 

dan perilaku pengurus yang memiliki hasil skor <5 dikategorikan tidak 

mendukung. Skor maximum jawaban responden pada variabel sikap 

dan perilaku pengurus adalah 5 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 22 Distribusi Frekuensi Kategori Sikap dan Perilaku 

Pengurus 

Sikap dan perilaku asatidz  
Jumlah 

f % 

Tidak mendukung 

Mendukung 

45 

223 

16,8 

83,2 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.22 diatas 16,8% responden menyatakan 

bahwa sikap dan perilaku pengurus tidak mendukung, sedangkan 

83,2% responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku pengurus 

mendukung. 

Tabel IV. 23 Distribusi Frekuensi Sikap dan Perilaku Pengurus 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Apakah pengurus memberi sanksi 

terhadap santri yang tidak 

melakukan perilaku hidup bersih 

243 90,7 25 9,3 
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dan sehat? 

2.  Apakah pengurus pondok 

mengingatkan untuk selalu 

membiasakan perilaku hidup bersih 

dan sehat di pondok pesantren? 

259 96,6 9 3,4 

3.  Apakah pengurus pondok menegur 

santri yang tidak menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat di 

pondok pesantren? 

248 92,5 20 7,5 

4.  Apakah pengurus pondok 

melakukan pengecekan secara 

langsung di pondok pesantren 

terhadap perilaku hidup bersih dan 

sehat santri untuk santri? 

242 90,3 26 9,7 

5.  Apakah pengurus pondok memberi 

contoh perilaku hidup bersih dan 

sehat untuk kepada santri? 

249 92,9 19 7,1 

Berdasarkan tabel IV.23 diatas diketahui bahwa 90,7% responden 

menyatakan bahwa pengurus memberi sanksi terhadap santri yang 

tidak melaksanakan PHBS di pondok pesantren. Sebesar 96,6% 

responden menyatakan bahwa pengurus pondok mengingatkan untuk 

selalu membiasakan diri untuk melaksanakan PHBS. Sebesar 92,5% 

responden menyatakan bahwa pengurus menegur santri yang tidak 

melakukan PHBS. Sebesar 90,3% responden menyatakan bahwa 

pengurus pondok melakukan pengecekan langsung terhadap 

pelaksanaan PHBS di pondok pesantren dan sebesar 92,9% 

responden menyatakan bahwa pengurus memberi contoh PHBS di 

pondok pesantren bagi santri. Hal yang erlu diperhatikan pada variabel 

sikap dan perilaku pengurus adalah pengecekan langsung yang perlu 

dan dilakukan oleh pengurus pondok pada santri. 

k. Sikap dan perilaku teman 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel sikap dan 

perilaku teman yaitu 5. Maka, variabel sikap dan perilaku teman 
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dengan hasil skor ≥5 dikategorikan mendukung. Dan variabel sikap 

dan perilaku teman yang memiliki hasil skor <5 dikategorikan tidak 

mendukung. Skor maximum jawaban responden pada variabel sikap 

dan perilaku teman adalah 5 dan skor minimum adalah 0. 

Tabel IV. 24 Distribusi Frekuensi Kategori Sikap dan Perilaku Teman 

Sikap dan perilaku teman  
Jumlah 

f % 

Tidak mendukung 

Mendukung 

86 

182 

32,1 

67,9 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.23 diatas 32,1% responden menyatakan 

bahwa sikap dan perilaku teman tidak mendukung, sedangkan 67,9% 

responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku teman mendukung. 

Tabel IV. 25 Distribusi Frekuensi Sikap dan Perilaku Teman 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak  

f % f % 

1.  Teman saya membantu 

memberikan informasi mengenai 

pola perilaku hidup bersih dan 

sehat agar terhindar dari penyakit 

Tuberculosis Paru. 

221 82,5 47 17,5 

2.  Teman saya membantu dalam 

memahami informasi Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

untuk mencegah Tuberculosis 

Paru. 

204 76,1 64 23,9 

3.  Teman saya mengingatkan untuk 

menerapkan perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

241 89,9 27 10,1 

4.  Teman saya menegur jika saya 

tidak menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat di pondok. 

227 84,7 41 15,3 
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5.  Teman saya membiasakan diri 

untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat di pondok. 

244 91,0 24 9,0 

Berdasarkan tabel IV.25 diatas dapat diketahui bahwa 82,5% 

responden menyatakan bahwa teman membantu dalam memberikan 

informasi mengenai PHBS. Sebesar 76,1% responden menyatakan 

bahwa teman membantu dalam memahami informasi. Sebesar 89,9% 

responden menyatakan bahwa teman mengingatkan untuk 

menerapkan PHBS. Sebesar 84,7% responden menyatakan bahwa 

teman menegur jika tidak menerapkan PHBS. Sebesar 91,0% 

responden menyatakan bahwa teman membiasakan diri untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat di pondok pesantren. Berdasarkan 

data yang diperoleh hal yang perlu diperhatikan bahwa teman perlu 

membantu dalam memahami informasi PHBS untuk mencegah TB 

Paru. 

l. Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 

Berdasarkan uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov 

data tidak berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan 

kategori menggunakan median. Median dalam variabel praktik PHBS 

pencegahan TB Paru yaitu 29. Maka, variabel praktik PHBS 

pencegahan TB Paru dengan hasil skor ≥29 dikategorikan praktik baik. 

Dan variabel praktik PHBS pencegahan TB Paru yang memiliki hasil 

skor <29 dikategorikan praktik kurang baik. Skor maximum jawaban 

responden pada variabel sikap dan perilaku teman adalah 34 dan skor 

minimum adalah 9. 

Tabel IV. 26 Distribusi Frekuensi Kategori Praktik PHBS Pencegahan 

TB Paru 

Praktik  
Jumlah 

f % 

Kurang baik 126 47,0 

Baik  142 53,0 

Total 268 100 

Berdasarkan tabel IV.26 diatas diketahui bahwa 47,0% responden 

memiliki praktik PHBS pencegahan TB Paru yang kurang baik, 
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sedangkan 53,0% responden memiliki praktik PHBS pencegahan TB 

Paru yang baik. 

Tabel IV. 27 Distribusi Frekuensi Jawaban Praktik PHBS Pencegahan 

TB Paru 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Ya  Tidak 

f % f % 

1.  Kebersihan diri apa saja yang anda 

lakukan untuk dibersihkan setiap hari? 

a. Badan 

b. Rambut 

c. Pakaian 

d. Kuku 

 

 

258 

220 

245 

218 

 

 

96,3 

82,1 

91,4 

81,3 

 

 

10 

48 

23 

50 

 

 

3,7 

17,9 

8,6 

18,7 

2.  Air apa yang anda gunakan untuk 

kegiatan sehari – hari? 

a. Air keruh 

b. Air jernih 

c. Air yang berbau 

d. Air yang berwarna 

 

 

14 

258 

6 

12 

 

 

5,2 

96,3 

2,2 

4,5 

 

 

254 

10 

262 

256 

 

 

94,8 

3,7 

97,8 

95,5 

3.  Hal apa saja yang anda lakukan untuk 

menjaga kebersihan tempat wudhu? 

a. Menguras bak penampung air tempat 

wudhu 

b. Menyikat lantai 

c. Menyikat dinding 

 

 

244 

 

189 

152 

 

 

91,0 

 

70,5 

56,7 

 

 

24 

 

79 

116 

 

 

9,0 

 

29,5 

43,3 

4.  Apakah anda menggunakan jamban yang 

sudah disediakan pondok ketika buang air 

besar? 

 

238 

 

88,8 

 

30 

 

11,2 

 

5.  Seberapa sering anda membersihkan 

lingkungan di dalam pondok? 

a. Setiap hari 

b. Seminggu sekali 

c. Tidak pernah 

 

 

214 

53 

8 

 

 

79,9 

19,8 

3,0 

 

 

54 

215 

260 

 

 

20,1 

80,2 

97,0 

6.  Area pondok mana saja yang anda     
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bersihkan? 

a. Kamar tidur 

b. Kamar mandi 

c. Musholla/masjid 

d. Madrasah 

e. Ruang belajar 

f. Halaman 

g. Dapur  

259 

224 

190 

208 

202 

220 

160 

96,6 

83,6 

70,9 

77,6 

75,4 

82,1 

59,7 

9 

44 

78 

60 

66 

48 

108 

3,4 

16,4 

29,1 

22,4 

24,6 

17,9 

40,3 

7.  Apakah anda mengikuti kegiatan 

poskestren? 
221 82,5 47 17,5 

8.  Kegiatan apa saja yang anda ikuti di 

poskestren? 

a. Pemeriksaan kesehatan 

b. Penyuluhan 

c. Menjadi kader kesehatan 

 

 

179 

163 

60 

 

 

66,8 

60,8 

22,4 

 

 

89 

105 

208 

 

 

33,2 

39,2 

77,6 

9.  Apakah anda menguras bak penampung 

air untuk mandi secara rutin minimal 2 kali 

seminggu? 

211 78,7 57 21,3 

10.  Makanan apa saja yang anda makan 

setiap hari di pondok? 

a. Nasi 

b. Sayuran 

c. Buah-buahan 

d. Daging  

e. Ikan  

 

 

260 

239 

122 

168 

171 

 

 

97,0 

89,2 

45,5 

62,7 

63,8 

 

 

8 

29 

146 

100 

97 

 

 

3,0 

10,8 

54,5 

37,3 

36,2 

11.  Apakah anda memanfaatkan sarana 

pelayanan kesehatan yang ada di sekitar 

pondok dalam pemeriksaan kesehatan? 

238 88,8 30 11,2 

12.  Apakah anda merokok di lingkungan 

pondok pesantren? 
19 7,1 249 92,9 

13.  Apakah anda memiliki asuransi 

kesehatan?  
73 27,1 195 72,8 

14.  Apa yang anda lakukan setiap hari agar 

udara dan sinar matahari dapat masuk di 

ruangan yang ada di dalam pondok? 

 

 

214 

 

 

79,9 

 

 

54 

 

 

20,1 
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a. Membuka jendela 

b. Membuka pintu 

199 74,3 69 25,7 

15.  Seberapa sering anda menjemur 

peralatan tidur? 

a. Seminggu sekali  

b. Sebulan sekali 

c. Tidak pernah 

 

 

194 

40 

44 

 

 

72,4 

14,9 

16,4 

 

 

74 

228 

224 

 

 

27,6 

85,1 

83,6 

16.  Peralatan tidur apa saja yang anda jemur? 

a. Kasur 

b. Tikar/karpet 

c. Bantal 

d. Guling 

 

217 

196 

195 

122 

 

81,0 

73,1 

72,8 

45,5 

 

51 

72 

73 

146 

 

19,0 

26,9 

27,2 

54,5 

17.  Apakah anda menempati kamar yang 

dihuni lebih dari 2 orang santri?  

 

251 

 

93,7 

 

17 

 

6,3 

18.  Pada saat apa anda menutup mulut? 

a. Batuk 

b. Bersin 

c. Tidak ada 

 

248 

230 

11 

 

92,5 

85,8 

4,1 

 

20 

38 

257 

 

7,5 

14,2 

95,9 

19.  Dimana anda membuang dahak saat 

meludah? 

a. Di sembarang tempat 

b. Di lubang WC kamar mandi 

c. Di tempat sampah 

 

 

21 

193 

164 

 

 

7,8 

72,0 

61,2 

 

 

247 

75 

104 

 

 

92,2 

28,0 

38,8 

20.  Apakah anda mencuci peralatan makan 

dan minum dengan air mengalir dan 

sabun? 

245 91,4 23 8,6 

21.  Pada saat kapan saja anda mencuci 

tangan? 

a. Setelah makan 

b. Sebelum makan 

c. Setelah bersin dengan menutup mulut 

menggunakan tangan 

d. Setelah batuk dengan menutup mulut 

menggunakan tangan 

e. Setelah membuang ingus 

 

253 

241 

202 

 

194 

 

229 

216 

 

94,4 

89,9 

75,4 

 

72,4 

 

85,4 

80,6 

 

15 

27 

66 

 

74 

 

39 

52 

 

5,6 

10,1 

24,6 

 

27,6 

 

14,6 

19,4 
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f. Setelah dari kamar mandi 

g. Setelah menangani sampah 

243 90,7 25 9,3 

22.  Apakah anda berbagi alat makan yang 

sama dengan teman? 
119 44,4 149 55,6 

23.  Apakah anda berbagi alat mandi yang 

sama dengan teman?  
123 45,9 145 54,1 

Berdasarkan tabel IV.27  dapat diketahui bahwa 96,3% responden 

membersihkan badan setiap hari, kemudian 96,3% responden 

menggunakan air jernih untuk kegiatan sehari-hari, sebesar 43,3% 

responden tidak menyikat dinding di tempat wudhu untuk menjaga 

kebersihannya, sebesar 88,8% responden menggunakan jamban yang 

telah disediakan pondok pesantren untuk buang air besar, sebesar 

79,9% responden menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren 

setiap hari, sebesar 96,6% responden membersihkan kamar di pondok 

pesantren, 82,5% responden mengikuti kegiatan poskestren, sebesar 

77,6% responden tidak menjadi kader poskestren, sebesar 78,8% 

responden menguras bak penampung air setiap 2 kali seminggu, 

sebesar 54,5% responden tidak mengonsumsi buah-buahan setiap 

hari, sebesar 88,8% responden memanfaatkan sarana pelayanan 

kesehatan yang ada di sekitar pondok pesantren untuk melakukan 

pemeriksaan. Sebesar 7,1% responden merokok di lingkungan pondok 

pesantren. Sebesar 72,8% responden tidak memiliki asuransi 

kesehatan.  

Pada pertanyaan mengenai PHBS di tatanan pondok pesantren 

sebesar 79,9% responden membuka jendela untuk mendapatkan sinar 

matahari yang dapat masuk di dalam kamar responden. Sebesar 

72,4% responden menjemur peralatan tidur seminggu sekali. Sebesar 

81,0% responden menjemur kasur tidur di pondok pesantren. Sebesar 

93,7% responden menempati kamar yang dihuni lebih dari 2 orang, 

92,5% responden menutup mulut ketika batuk, sebesar 7,8% 

responden membuang ludah di sembarang tempat, 8,6% responden 

tidak mencuci peralatan makan dan minum dengan air mengalir dan 

sabun, sebesar 27,6% responden tidak mencuci tangan sesudah batuk 

dengan menutup mulut, 44,4% responden menggunakan alat makan 
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bersama dengan teman, dan sebesar 45,9% responden menggunakan 

alat mandi secara bersama-sama. 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa praktik responden 

yang harus diperhatikan adalah mengenai kebersihan tempat wudhu 

seperti menyikat dinding tempat wudhu, mengonsumsi buah-buahan, 

mencuci tangan setelah batuk maupun bersin, kemudian penggunaan 

alat makan secara bersama dan alat mandi bersama teman di pondok 

pesantren. 

4. Analisis Bivariat 

a) Analisis Hubungan antara Umur dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa  

Tabel IV. 28 Analisis Hubungan antara Umur dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel IV.28 dapat diketahui bahwa praktik PHBS 

kurang baik mayoritas ditemui pada responden dalam kategori 

remaja awal (12-16 tahun) sebesar 51% dibandingkan dengan 

remaja akhir (17-25 tahun) sebesar 38%. Sedangkan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru dalam kategori baik lebih banyak pada 

responden dalam kategori remaja akhir (17-25 tahun) dengan 

persentase sebesar 62% dibandingkan dengan remaja awal (12-16 

tahun) sebesar 49%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,051 > 0,05 yang artinya Ha ditolak Ho diterima. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara umur 

Umur 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Remaja awal 97 51,0 94 49,0 191 100 

Remaja akhir 29 38,0 48 62,0 77 100 

α = 0,05 p = 0,051 Ho = diterima  
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dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di pondok 

pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

b) Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa 

Tabel IV. 29 Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Praktik 

PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Jenis 

Kelamin 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Laki-laki  104 80,0 26 20,0 130 100 

Perempuan 22 16,0 116 84,0 138 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

 Berdasarkan tabel IV.29 dapat diketahui bahwa praktik PHBS 

kurang baik, mayoritas ditemui pada responden dengan jenis kelamin 

laki-laki sebesar 80,0% dibandingkan dengan responden perempuan 

sebesar 16,0%.  Sedangkan praktik PHBS pencegahan TB Paru 

dalam kategori baik lebih banyak pada perempuan dengan 

persentase 84,0% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 20,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di pondok 

pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

c) Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Praktik 

PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 30 Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tingkat pendidikan 
Praktik PHBS Pencegahan 

Tb Paru 
Jumlah 
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Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Pendidikan rendah ( ≤ 

SMP ) 
114 49,8 115 50,2 229 100 

Pendidikan tinggi 

( > SMP ) 
12 30,8 27 69,2 39 100 

α = 0,05 p = 0,028 Ho = ditolak  

Berdasarkan tabel IV.30 dapat diketahui bahwa praktik PHBS 

kurang baik mayoritas ditemui pada responden dengan kategori 

pendidikan rendah (≤SMP) sebesar 49,8% dibandingkan dengan 

responden dengan kategori pendidikan tinggi (>SMP) yaitu sebesar 

30,8%.  Sedangkan praktik PHBS pencegahan TB Paru dalam 

kategori baik lebih banyak pada responden dengan kategori tingkat 

pendidikan tinggi (>SMP) dengan persentase 69,2% dibandingkan 

dengan responden dengan tingkat pendidikan rendah (≤SMP) 

sebesar 50,2%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,028 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

d) Analisis Hubungan antara Pengetahuan dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa 

Tabel IV. 31 Analisis Hubungan antara Pengetahuan dengan Praktik 

PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Pengetahuan 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Kurang baik 73 57,0 55 43,0 128 100 

Baik 53 38,0 87 62,0 140 100 

α = 0,05 p = 0,002 Ho = ditolak  
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 Berdasarkan tabel IV.31 dapat diketahui bahwa praktik PHBS 

kurang baik banyak ditemui pada responden dengan pengetahuan 

kurang baik sebesar 57,0% dibandingkan dengan responden dengan 

pengetahuan baik sebesar 38,0%. Sedangkan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru dalam kategori baik lebih banyak pada 

responden dengan pengetahuan baik sebesar 62,0% dibandingkan 

dengan responden dengan pengetahuan kurang baik sebesar 43,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,002 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di pondok 

pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

e) Analisis Hubungan antara Sikap dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa 

Tabel IV. 32 Analisis Hubungan antara Sikap dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa 

Sikap 
Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 

Jumlah 
Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak mendukung 78 75,7 25 24,3 103 100 

Mendukung 48 29,0 117 71,0 165 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

 
 Berdasarkan tabel IV.32 diatas dapat diketahui bahwa praktik 

PHBS kurang baik mayoritas dijumpai pada responden dengan sikap 

tidak mendukung sebesar 75,7% dibandingkan dengan responden 

dengan sikap mendukung sebesar 29,0%.  Sedangkan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru dalam kategori baik lebih banyak pada 

responden dengan sikap mendukung sebesar 71,0% dibandingkan 

dengan responden dengan sikap tidak mendukung sebesar 24,3%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sikap 

responden dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

f) Analisis Hubungan antara Ketersediaan Fasilitas yang Disediakan 

Pondok Pesantren dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 

pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 33 Analisis Hubungan antara Ketersediaan Fasilitas dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Ketersediaan 

fasilitas 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak lengkap 77 73,0 29 27,0 106 100 

Lengkap 49 30,0 113 70,0 162 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

  
Berdasarkan tabel IV.33, diketahui bahwa responden dengan 

praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai pada responden dengan 

ketersediaan fasilitas tidak lengkap sebesar 73,0%  sedangkan 

dengan ketersediaan fasilitas lengkap sebesar 30%. Responden 

dengan praktik PHBS yang baik dapat dilihat pada responden dengan 

ketersediaan fasilitas lengkap sebesar 70% dibandingkan dengan 

responden ketersediaan fasilitas tidak lengkap sebesar 27,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara ketersediaan fasilitas 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di pondok 

pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

g) Analisis Hubungan antara Ketersediaan Informasi PHBS dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 34 Analisis Hubungan antara Ketersediaan Informasi dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 
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Ketersediaan 

informasi 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak memadai 63 85,0 11 15,0 74 100 

Memadai 63 32,5 131 67,5 194 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

 
 Berdasarkan tabel IV.34, diketahui bahwa responden dengan 

praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai pada responden dengan 

ketersediaan informasi tidak memadai sebesar 85,0%  dibandingkan 

dengan ketersediaan informasi memadai sebesar 30%. Sedangkan, 

responden dengan praktik PHBS yang baik dijumpai pada responden 

dengan ketersediaan informasi memadai sebesar 67,5% 

dibandingkan dengan responden dengan ketersediaan informasi tidak 

memadai sebesar 15,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara ketersediaan 

informasi dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

h) Analisis Hubungan antara Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 35 Analisis Hubungan antara Akses Terhadap Pelayanan 

Kesehatan dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Akses terhadap 

pelayanan 

kesehatan 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Sulit 81 61,8 50 38,2 131 100 

Mudah 45 33,0 92 67,0 137 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

  
Berdasarkan tabel IV.35, diketahui bahwa 61,8% praktik PHBS 

kurang baik terjadi apabila akses terhadap pelayanan kesehatan sulit, 
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dibandingkan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan mudah 

sebesar 33,0%. Sedangkan, 67,0% responden dengan praktik PHBS 

yang baik terjadi apabila akses terhadap pelayanan kesehatan 

mudah, dibandingkan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan 

sulit yaitu sebesar 38,2%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara akses terhadap 

pelayanan kesehatan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru 

pada santri di pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

i) Analisis Hubungan antara Peraturan Pondok Pesantren dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 36 Analisis Hubungan antara Peraturan Pondok dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Peraturan 

Pondok 

Pesantren 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak ada 71 77,2 21 22,8 92 100 

Ada 53 30,0 121 70,0 174 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

Berdasarkan tabel IV.36 di atas dapat diketahui bahwa 77,2%  

responden dengan praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai 

apabila tidak ada peraturan pondok pesantren, dibandingkan apabila 

ada peraturan pondok pesantren sebesar 30,0%. Sedangkan, 70,0% 

responden dengan praktik PHBS yang baik banyak dijumpai apabila 

ada peraturan, dibandingkan apabila responden tidak ada peraturan 

pondok pesantren sebesar 22,8%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara peraturan pondok 

pesantren dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 
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j) Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Kyai dengan Praktik 

PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 37 Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Kyai 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Sikap dan 

perilaku kyai 

Praktik PHBS Pencegahan Tb 
Paru Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak mendukung 67 77,0 20 23,0 87 100 

Mendukung 59 32,6 122 67,4 181 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

  
Berdasarkan tabel IV.37 di atas dapat diketahui bahwa 

responden dengan praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai 

apabila sikap dan perilaku kyai tidak mendukung sebesar 77,0%  

dibandingkan sikap dan perilaku kyai mendukung sebesar 30,0%. 

Sedangkan, responden dengan praktik PHBS yang baik dapat 

dijumpai apabila sikap dan perilaku kyai mendukung sebesar 67,4% 

dibandingkan sikap dan perilaku kyai yang tidak mendukung sebesar 

23,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 

kyai dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

k) Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Asatidz dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 38 Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Asatidz 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Sikap dan 

perilaku asatidz 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 



70 
 

 

f % f % f % 

Tidak mendukung 86 81,0 20 19,0 106 100 

Mendukung 40 24,7 122 75,3 162 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

 Berdasarkan tabel IV.38 di atas dapat diketahui bahwa 81,0%  

responden dengan praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai 

apabila sikap dan perilaku asatidz tidak mendukung, dibandingkan 

sikap dan perilaku asatidz mendukung sebesar 24,7%. Sedangkan, 

75,3% responden dengan praktik PHBS yang baik dapat dijumpai 

apabila sikap dan perilaku astidz mendukung, dibandingkan sikap 

dan perilaku astidz tidak mendukung sebesar 19,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 

asatidz dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

l) Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Pengurus Pondok 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 39 Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Pengurus 

Pondok dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Sikap dan perilaku 

pengurus pondok 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru 
Jumlah 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak mendukung 40 89,0 5 11,0 45 100 

Mendukung 86 38,6 137 61,4 223 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

 Berdasarkan tabel IV.39 di atas dapat diketahui bahwa 89,0% 

responden dengan praktik PHBS kurang baik banyak dijumpai 

apabila sikap dan perilaku pengurus pondok pesantren tidak 

mendukung, dibandingkan sikap dan perilaku pengurus pondok 

mendukung sebesar 38,6%. Sedangkan, responden dengan praktik 
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PHBS yang baik dapat dijumpai pada responden yang mendapat 

dukungan dari pengurus pondok dengan persentase sebesar 61,4% 

dibandingkan responden yang tidak mendapat dukungan pengurus 

pondok pesantren sebesar 11,0%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 

pengurus pondok pesantren dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru pada santri di pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

m) Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Teman dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

Tabel IV. 40 Analisis Hubungan antara Sikap dan Perilaku Teman 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Sikap dan perilaku 

teman 

Praktik PHBS Pencegahan Tb Paru Jumla
h 

Kurang baik Baik 

f % f % f % 

Tidak mendukung 71 82,6 15 17,4 86 100 

Mendukung 55 30,2 127 69,8 182 100 

α = 0,05 p = 0,000 Ho = ditolak  

  
Berdasarkan tabel IV.40 di atas dapat diketahui bahwa 

persentase responden dengan praktik PHBS kurang baik banyak 

dijumpai apabila sikap dan perilaku teman tidak mendukung sebesar 

82,6%,  dibandingkan sikap dan perilaku teman mendukung dengan 

persentase sebesar 30,2%. Sedangkan, responden dengan praktik 

PHBS yang baik banyak dijumpai apabila sikap dan perilaku teman 

mendukung dengan persentase sebesar 69,8% dibandingkan sikap 

dan perilaku teman tidak mendukung dengan persentase sebesar 

17,4%. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Chi square didapatkan p – 

value 0,000 < 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 
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teman dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri di 

pondok pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

5. Rekapitulasi Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa. 

Tabel IV. 41 Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa 

No. Variabel p-value Keterangan 

1.  Umur 0,051 
Tidak ada 

hubungan 

2.  Jenis kelamin 0,000 Ada hubungan 

3.  Tingkat pendidikan 0,028 Ada hubungan 

4.  Pengetahuan 0,002 Ada hubungan 

5.  Sikap 0,000 Ada hubungan 

6.  Ketersediaan fasilitas 0,000 Ada hubungan 

7.  Ketersediaan informasi 0,000 Ada hubungan 

8.  
Akses terhadap pelayanan 

kesehatan 

0,000 Ada hubungan 

9.  Peraturan pondok pesantren 0,000 Ada hubungan 

10.  Sikap dan perilaku kyai 0,000 Ada hubungan 

11.  Sikap dan perilaku asatidz 0,000 Ada hubungan 

12.  
Sikap dan perilaku pengurus 

pondok 

0,000 Ada hubungan 

13.  Sikap dan perilaku teman 0,000 Ada hubungan 

Berdasarkan tabel 1V.41 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 

13 variabel yang diteliti dan terdapat 12 variabel yang ada hubungan 

dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa, yaitu jenis kelamin (p-value = 0,000), 

tingkat pendidikan (p-value = 0,028), pengetahuan (p-value = 0,002), 

sikap (p-value = 0,000), ketersediaan fasilitas (p-value = 0,000), 

ketersediaan informasi (p-value = 0,000), akses terhadap pelayanan 

kesehatan (p-value = 0,000), peraturan pondok pesantren (p-value = 

0,000), sikap dan perilaku kyai (p-value = 0,000), sikap dan perilaku 
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asatidz (p-value = 0,000), sikap dan perilaku pengurus pondok (p-value = 

0,000), sikap dan perilaku teman (p-value = 0,000). Sedangkan 1 variabel 

yang tidak ada hubungan yaitu umur dengan p-value = 0,051.  

6. Analisis Multivariat 

Analisis Multivariat dugunakan untuk mengetahui variabel 

independen yang paling berpengaruh dengan variabel dependen, analisis 

ini menggunakan uji regresi binary logistic. Dari seluruh variabel dipilih 

variabel yang memiliki p-value < 0,05, yaitu variabel dengan hasil uji 

bivariat memiliki hubungan dengan variabel dependen, uji regresi binary 

logistic dipilih karena uji tidak memerlukan asumsi dan variabel bersifat 

dikotomi atau memiliki 2 kategori. Interpretasi variabel yang memiliki 

pengaruh dilihat dari nilai exp (𝛽)pada variabel yang masuk dalam 

pengujian. Variabel yang memilik nilai exp (𝛽)paling besar dapat 

disimpulkan memiliki pengaruh paling besar diantara variabel independen 

yang lain. 

Tabel IV. 42 Hasil Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Variabel B S.E. Wald 
d

f 
Sig. 

Exp 

(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Jenis kelamin 
1.761 .460 14.620 

1 
 

.000 5.815 2.359 14.33

8 

Tingkat 

pendidikan 

.899 .545 2.721 
1 
 

.099 2.458 .844 7.159 

Pengetahuan .604 .379 2.544 1 .111 1.829 .871 3.842 

Sikap .822 .420 3.837 1 .050 2.275 .999 5.180 

Ketersediaan 

fasilitas 

.686 .405 2.863 
1 

.091 1.985 .897 4.393 

Ketersediaan 

informasi 

1.003 .524 3.668 
1 
 

.055 2.726 .977 7.608 

akses 

terhadap 

pelayanan 

.311 .388 .642 1 

 

 
 

.423 1.365 .638 2.921 
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kesehatan 

Peraturan 

pondok 

1.036 .425 5.936 
1 
 

.015 2.818 1.225 6.483 

Sikap dan 

perilaku kyai 

-.123 .468 .069 
1 
 

.793 .884 .353 2.215 

Sikap dan 

perilaku 

ustadz 

.396 .484 .670 
1 

 
 

.413 1.486 .576 3.836 

Sikap dan 

perilaku 

pengurus 

.316 .662 .229 
1 

 
 

.633 1.372 .375 5.020 

Sikap dan 

perilaku 

teman 

.536 .457 1.374 
1 

 
 

.241 1.708 .698 4.183 

Constant -6.341 .894 50.344 1 .000 .002 
  

Berdasarkan tabel IV.42 dapat diketahui bahwa pengaruh paling 

besar berdasarkan nilai exp (𝛽) terdapat pada variabel jenis kelamin 

sebesar 5,815, yang dapat diartikan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki 

kemungkinan melakukan praktik PHBS pencegahan TB Paru yang baik 

sebanyak 5,818 kali. Selain itu variabel tingkat pendidikan memiliki nilai 

exp (𝛽) 2,458 yang dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi 

memiliki kemungkinan tingkat praktik PHBS pencegahan TB Paru di 

pondok pesantren lebih besar 2,458 kali dibandingkan tingkat pendidikan 

rendah, selanjutnya variabel sikap memiliki nilai exp (𝛽) 2,275 yang 

artinya bahwa sikap yang mendukung memiliki kemungkinan praktik 

PHBS pencegahan TB Paru yang baik 2,275 kali daripada sikap yang 

tidak mendukung, variabel informasi memiliki nilai exp (𝛽) 2,726 dapat 

diartikan bahwa informasi yang memadai memiliki kemungkinan 

mempengaruhi praktik PHBS pencegahan TB Paru yang baik sebesar 

2,726 kali daripada informasi yang tidak memadai, peraturan pondok 

pesantren memiliki pengaruh terhadap praktik PHBS pencegahan TB 

Paru pada santri mendapat nilai exp (𝛽) 2,818, yang artinya kemungkinan 

adanya peraturan pondok pesantren memiliki kemungkinan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru yang baik sebesar 2,818 lebih besar daripada tidak 
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ada peraturan pondok pesantren. Sedangkan probabilitas praktik PHBS 

pencegahan TB Paru pada santri adalah sebagai berikut : 

𝑃 =
𝑒(−6.341+1.761+0.899+0.822+1.003+1.036)

1 + 𝑒(−6.341+1.761+0.899+0.822+1.003+1.036)
 

𝑃 =
2,7−0,82

1 +  2,7−0,82
 

𝑃 =
0,440431654505999

1,440431654505999
 

𝑃 = 0,3057636598919699 ≈ 30,57% 

Maka, dapat diartikan besar probabilitas santri melaksanakan 

PHBS Pencegahan TB Paru yang baik 30,57% dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, sikap, ketersediaan informasi dan peraturan 

pondok pesantren, dan sisanya 69,43% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

b. Pembahasan 

1) Praktik PHBS Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal 

Kesehatan menjadi hak asasi manusia yang merupakan salah 

satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan guna mencapai cita-cita 

bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dicapai melalui 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.35  

Upaya dalam pembangunan kesehatan salah satunya adalah 

pelaksanaan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di 

berbagai tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan institusi 

pendidikan, tatanan tempat umum, tatanan fasilitas pelayanan kesehatan, 

tatanan tempat kerja, tak terkecuali pondok pesantren sebagai salah satu 

institusi pendidikan agama islam di Indonesia.30 Pondok pesantren 

menjadi tempat yang dapat menularkan berbagai macam penyakit karena 

buruknya kualitas kehidupan santri di pondok pesantren. Penyakit yang 

mungkin muncul karena buruknya kualitas kehidupan santri ini, salah 

satunya adalah TB Paru. 36 

Pencegahan penularan TB Paru di pondok pesantren dapat 

dilakukan dengan mempraktikan PHBS secara maksimal. Pelaksanaan 

PHBS lingkungan pondok pesantren merupakan kewajiban bagi seluruh 
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warga pondok pesantren baik pengasuh, asatidz, pengurus, dan santri di 

pondok pesantren.17 

Penelitian ini terfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB paru pada santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. Praktik PHBS 

berupa kesediaan responden untuk melaksanakan PHBS di tatanan 

pondok pesantren dan kesediaan responden melaksanakan PHBS 

pencegahan TB paru di pondok pesantren. 

Penelitian ini mengidentifikasi mengenai penerapan PHBS di 

pondok pesantren yaitu, kebersihan diri individu seperti kebersihan 

badan, rambut, pakaian, dan kuku. Penggunaan air dan kebersihan 

tempat wudhu, penggunaan jamban, kebersihan lingkungan pondok, 

keikutsertaan dalam kegiatan poskestren, makanan yang dikonsumsi, 

pemanfaatan pelayanan kesehatan, gaya hidup tidak merokok, peserta 

jaminan kesehatan. Sedangkan identifikasi mengenai penerapan PHBS 

pencegahan TB Paru antara lain, aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara di kamar tidur (bilik), 

menjemur alat tidur, kesesuaian lantai dan penghuni, etika menutup mulut 

ketika batuk dan bersin, etika membuang dahak, etika mencuci peralatan 

makan dan minum, kebiasaan mencuci tangan, penggunaan alat makan 

dan alat mandi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47% responden masih dalam 

kategori kurang baik dalam pelaksanaan PHBS pencegahan TB paru di 

pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan santri sangat sering 

berbagi alat makan dengan persentase sebesar 55,6%, toleransi, tolong 

menolong dan berbagi di pondok pesantren menjadi hal yang sangat 

umum dilakukan, meminjam sesuatu dari teman merupakan hal yang 

wajar di lingkungan pondok pesantren, bahkan tidak jarang santri makan 

bersama dengan sendok yang sama lebih dari satu orang. Tidak hanya 

berbagi alat makan, santri juga kurang baik dalam penggunaan alat 

mandi, 54,1% santri masih berbagi alat mandi dengan santri lainnya. 

Sedangkan sebesar 53% responden melaksanakan praktik PHBS 

pencegahan TB paru di pondok pesantren dalam kategori baik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiryadi Suryanegara (2017) 

tentang gambaran pengetahuan, sikap dan praktik perilaku hidup bersih 
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dan sehat pada siswa di Sekolah Dasar Negeri 08 Duren Sawit 

menunjukkan bahwa praktik PHBS pada siswa SDN 8 Duren Sawit di 

dapatkan dengan kategori yang baik. Praktik PHBS ini dalam kategori 

baik karena di dukung pengetahuan yang baik dan sikap yang positif 

serta adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai atau 

memungkinkan untuk mampu berperilaku hidup bersih dan sehat.37 

Penelitian ini menggunakan teori Lawrence Green untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. Teori Lawrence Green menyebutkan bahwa 

ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku individu, teori ini mampu 

menguraikan dan mengidentifikasi pertanyaan penelitian dimana faktor-

faktor tersebut antara lain, faktor pemudah (predisposing factor) yaitu 

karakteristik responden (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan), 

pengetahuan dan sikap. Faktor pemungkin (enabling factor) yaitu 

ketersediaan fasilitas, ketersedian informasi, akses terhadap pelayanan 

kesehatan, peraturan pondok pesantren. Faktor penguat (reinforcing 

factor) yaitu sikap dan perilaku kyai, sikap dan perilau asatidz, sikap dan 

perilaku pengurus, sikap dan perilaku teman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan antara lain jenis 

kelamin (p-value = 0,000), tingkat pendidikan (p-value = 0,028), 

pengetahuan (p-value = 0,0002), sikap (p-value = 0,000), ketersediaan 

fasilitas (p-value = 0,000), ketersediaan informasi (p-value = 0,000), 

akses terhadap pelayanan kesehatan (p-value = 0,000), peraturan 

pondok (p-value = 0,000), sikap dan perilaku kyai (p-value = 0,000), sikap 

dan perilaku asatidz (p-value = 0,000), sikap dan perilaku pengurus (p-

value = 0,000), sikap dan perilaku teman (p-value = 0,000). Variabel yang 

tidak ada hubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru yaitu, 

umur dengan p-value = 0,051. Variabel yang paling berpengaruh yaitu 

jenis kelamin dengan nilai OR = 5,815. 

2) Variabel yang Berhubungan dengan Praktik PHBS Pencegahan TB 

Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Tegal 

1. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 268 sampel, mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan sebesar 51,5% dan responden 
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berjenis kelamin laki-laki memiliki persentase lebih kecil sebesar 48,5%. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa santri Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal lebih banyak perempuan 

dibandingkan laki-laki. 

Dalam analisis bivariat menunjukkan hasil bahwa praktik PHBS 

pencegahan TB Paru pada santri di Pondok Pesantren Attholibiyah 

cenderung kurang baik terjadi pada responden yang memiliki kategori 

jenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 80%. Sedangkan, 

responden dengan kategori jenis kelamin perempuan persentase praktik 

PHBS kurang baik hanya sebesar 16%. Hasil uji statistik dengan metode 

chi square menghasilkan p-value sebesar 0,000 (p-value < 0,05), 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara jenis kelamin 

responden dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanny Ayu Ahmala 

Putri (2017), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik PHBS 

pencegahan penyakit TB Paru pada santri di Pondok Pesantren Nurul 

Hasan Kabupaten Magelang, hasil penelitian didapatkan p-value 0,0001 

< 0,05 yang artinya ha diterima ho ditolak. sehingga ada hubungan 

antara jenis kelamin responden dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru pada santri di pondok.17  

Hasil penelitian Rizka Ihromatuz Zuhriya (2015) mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat santri di Pondok Pesantren Mamba’us Syafa’atil 

Qur’an menunjukkan bahwa dalam praktik PHBS 7 santri laki-laki (8,8%) 

dalam kategori baik, 20 santri laki-laki (25%) dalam kategori cukup dan 

21 santri laki-laki (26,3%) memiliki kategori kurang, sedangkan dari 32 

santri (40%) berjenis kelamin perempuan, 18 santri (22,5%) dalam 

kategori baik, 14 santri (17,5%) dalam kategori cukup dan tidak ada 

santri dengan jenis kelamin perempuan dalam kategori kurang. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa santri dengan jenis kelamin laki-laki 

kurang dalam melaksanakan PHBS, karena banyak santri laki-laki yang 

merokok, tidak menjemur kasur dan bantal, berbagi alat makan dan alat 

mandi dengan teman, serta tidak mencuci sprei.36  

Hasil penelitian Zulfa Husni Khumayra (2012) mengenai perbedaan 

pengetahuan dan sikap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara 
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santri putra dan santri putri yang menunjukkan bahwa kelompok putri 

lebih baik daripada pada kelompok putra dalam pelaksanaan PHBS di 

pondok pesantren.38 penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan 

dalam praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa menurut kategori jenis kelamin, pada 

responden laki-laki cenderung melakukan PHBS pencegahan TB Paru 

dalam kategori kurang baik daripada responden perempuan, seperti 

merokok banyak dilakukan oleh santri laki-laki, kemudian santri laki-laki 

cenderung lebih malas dalam menjemur peralatan tidur dan menjaga 

kebersihan kamar, dan sering berbagi makan, pakaian serta alat mandi 

dengan teman lainnya. 

Jenis kelamin memberi pengaruh dalam pelaksanaan PHBS 

pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa, 

persentase praktik PHBS kurang baik banyak dilakukan oleh santri laki-

laki. Dalam pertanyaan praktik, santri laki-laki menjawab bahwa mereka 

merokok di pondok pesantren. Merokok dilarang di pondok pesantren, 

namun kesadaran santri laki-laki mengenai hal ini kurang, karena para 

santri tidak saling mengingatkan dan menganggap merokok wajar 

apabila dilakukan oleh laki-laki. Dan kegiatan merokok mereka lakukan 

di warung-warung sekitar pondok pesantren. 

Teori L.Green menjelaskan bahwa jenis kelamin merupakan faktor 

pemudah yang membentuk perilaku. Faktor ini merupakan dasar dari 

individu untuk berperilaku atau disebut pula sebagai preferensi diri atau 

bawaan, yaitu faktor internal yan ada pada diri individu. Jenis kelamin 

memberi pengaruh dalam praktik PHBS pencegahan TB Paru. Hal ini 

dikarenakan ada perbedaan cara pandang yang mewujud perilaku antar 

jenis kelamin. 

2. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 268 responden, 

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan dalam kategori 

pendidikan rendah (≤SMP) sebesar 85,4%, sedangkan responden 

dengan kategori pendidikan tinggi (>SMP) sebesar 14,6%. Sehingga 

santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa dikategorikan memiliki 

tingkat pendidikan rendah. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan 

rendah (≤SMP) memiliki persentase praktik PHBS pencegahan TB Paru 

kurang baik lebih besar yaitu 49,8% dibandingkan dengan responden 

yang memiliki kategori pendidikan tinggi (>SMP) sebesar 30,8%. Hasil 

uji statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value sebesar 

0,028 (p-value < 0,05), sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zaraz Obella Nur 

Adliyani (2017), tentang pengaruh pengetahuan, pendidikan dan 

ekonomi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat 

Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang 

menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

praktik PHBS. Jenjang pendidikan memiliki peranan penting dalam 

kesehatan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang rendah 

menjadikan responden sulit diberitahu mengenai pentingnya hygiene 

perorangan dan sanitasi lingkungan.39 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang dipengaruhi tingkat pendidikan. Individu dengan kategori 

pendidikan tinggi dapat berperilaku lebih baik dibandingkan dengan 

individu yang berkategori pendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan 

maka semakin baik pengetahuan dalam kesehatan. Karena secara tidak 

langsung sub bab di tingkatan pendidikan mengajarkan mengenai 

kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, 

pemberantasan sarang nyamuk dan lain sebagainya. Pendidikan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang karena semakin tinggi pendidikan 

yang ditempuh semakin banyak pengalaman yang dihasilkan, yang 

dapat membentuk karakter dari seseorang untuk dapat berperilaku lebih 

baik termasuk dalam berperilaku sehat. 36  

Berdasarkan teori L. Green tingkat pendidikan merupakan faktor 

pemudah yang mempengaruhi perilaku. Pendidikan menjadi salah satu 

usaha dalam pengorganisasian di masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan salah satunya yaitu pengetahuan kesehatan, karena 

semakin baik tingkat pendidikan akan mematangkan pemahaman 
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tentang pengetahuan kesehatan termasuk di dalamnya yaitu penerapan 

prinsip-prinsip PHBS pencegahan TB Paru. Di setiap jenjang 

pendidikan, di dalam kurikulum pendidikan terdapat materi kesehatan, 

seperti tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan 

pemberentasan jentik nyamuk dan lain sebagainya, sehingga materi 

kesehatan dimiliki oleh individu dalam setiap tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi pendidikan, semakin baik perilaku individu dalam 

menyikapi PHBS pencegahan TB Paru. 

3. Pengetahuan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

pengetahuan kurang baik sebesar 47,8% dibandingkan responden 

dengan kategori pengetahuan baik sebesar 52,2%. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, responden memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai praktik PHBS pencegahan TB Paru di Pondok Pesantren 

Attholibiyah Bumijawa. 

Pada uji bivariat praktik PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren dengan kategori kurang baik banyak dilakukan oleh 

responden dengan pengetahuan kurang baik sebesar 57%, 

dibandingkan dengan  responden yang memiliki pengetahuan baik 

persentase praktik PHBS pencegahan TB Paru sebesar 38%. Hasil uji 

statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value sebesar 0,002 

< 0,05, sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan responden dengan praktik PHBS 

pencegahan TB Paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal. 

Lawrence Green dalam teorinya menjelaskan bahwa pengetahuan 

merupakan faktor pemudah dalam membentuk perilaku. Hasil 

menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan kurang baik memiliki 

praktik PHBS yang kurang baik pula, hal ini karena pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu setelah melakukan penginderaan dan awal 

dari terbentuknya sikap yang akan membentuk tindakan ataupun 

perilaku. Pengetahuan mendasari sebuah perilaku positif pada diri 

individu. 

Hasil penelitian Abdul Farid Lewa (2015) tentang pengetahuan dan 

sikap santri tentang PHBS dengan tindakan penerapan PHBS di Pondok 
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Pesantren Amanah Putra Poso menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan dengan sikap positif terhadap praktik PHBS. 

Pengetahuan responden yang baik memiliki tindakan penerapan PHBS 

yang positif sebesar 88,9% dibandingkan responden dengan 

pengetahuan kurang memiliki tindakan penerapan PHBS yang negatif 

sebesar 11,1%. Diketahui bahwa pengetahuan merupakan faktor 

pemudah (predisposing factor) bagi santri di pondok pesantren sebagai 

faktor dalam pelaksanaan PHBS, sehingga menjadi pemicu terhadap 

perilaku yang menjadi dasar atau motivasi bertindak, pengetahuan 

memiliki keterkaitan erat dengan perilaku, dan memberikan hasil yang 

cukup berarti untuk dapat memperbaiki perilaku.32 

4. Sikap 

Pada penelitian ini dihasilkan bahwa 38,4% responden memiliki 

sikap tidak mendukung dalam pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru 

dan 61,6% responden mendukung pelaksanaan PHBS pencegahan TB 

Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa, mayoritas santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa mendukung pelaksanaan PHBS 

pencegahan TB Paru di lingkungan pondok pesantren. 

Hasil bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan TB 

Paru kurang baik banyak dilakukan oleh responden dengan kategori 

sikap tidak mendukung pelaksanaan PHBS sebesar 75,7%, 

dibandingkan dengan responden dengan kategori sikap mendukung 

dengan persentase sebesar 29,0%. Hasil uji statistik dengan model chi 

square menghasilkan p-value sebesar 0,000 < 0,005, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara sikap dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanny Ayu Ahmala Putri 

(2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik PHBS 

pencegahan penyakit TB Paru pada santri Nurul Hasan Kabupaten 

Magelang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap dan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren. 17 

Dalam penelitiannya Abdul Farid Lewa(2015) tentang Pengetahuan 

dan Sikap Santri tentang PHBS dengan Tindakan Penerapan PHBS di 

Pondok Pesantren Amanah Putra Poso menunjukkan bahwa 66,7% 
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responden bersikap positif dalam pelaksanaan PHBS, serta didapatkan 

keterkaitan antara sikap dengan tindakan pada responden sebesar 

90%.32 

Dalam teori L.Green sikap merupakan faktor pemudah (predisposing 

factor) yang memudahkan terjadinya suatu perilaku. Responden dengan 

sikap mendukung, dominan melakukan PHBS pencegahan TB Paru 

lebih baik, hal ini karena pondok pesantren memberikan penanaman 

moral kepada santrinya bahwa kebersihan merupakan sebagian dari 

iman, sehingga responden yang mendukung akan menerima dengan 

positif dan melaksanakan PHBS pencegahan TB Paru yang lebih baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mendukung dalam 

pelaksanaan PHBS, 98,9% responden setuju untuk melaksanakan 

PHBS agar tubuh menjadi sehat dan selalu menjaga kebersihan yang 

merupakan sebagian dari iman. Penilaian sikap kebersihan yang 

dilandaskan atas dasar keimanan merupakan pembelajaran yang selalu 

diajarkan di pondok pesantren, sehingga sikap yang demikian 

merupakan sikap yang dimiliki oleh santri.  

5. Ketersediaan Fasilitas 

Hasil penelitian menunjukkan 39,6% responden menyatakan 

ketersediaan fasilitas yang disediakan pondok pesantren dalam kategori 

tidak lengkap. Sedangkan, 60,4% responden menyatakan fasilitas yang 

mendukung pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren dalam kategori lengkap. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

ketersediaan fasilitas di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa 

Kabupaten Tegal masuk dalam kategori lengkap. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan TB 

Paru yang kurang baik terjadi apabila ketersediaan fasilitas tidak 

lengkap dengan persentase sebesar 73,0%, dibandingkan dengan 

ketersediaan fasilitas lengkap sebesar 30,0%. Hasil uji statistik dengan 

metode chi square menghasilkan p-value sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga Ho ditolak Ha diterima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik PHBS 

pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 
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Hasil penelitian Linda Suryani (2018) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) siswa siswi 

Sekolah Dasar Negeri 37 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

menunjukkan adanya pengaruh antara fasilitas dengan praktik PHBS. 

Seperti yang dikemukakan L. Green dalam teorinya bahwa ketersediaan 

fasilitas merupakan faktor pemungkin (enabling factor) yang 

digambarkan sebagai faktor pemungkin individu atau populasi 

melakukan sesuatu dan merubah perilaku ataupun lingkungan mereka 

yang mendukung terwujudnya perilaku sehat.40 

Ketersediaan fasilitas di pondok pesantren mempengaruhi perilaku 

santri yang tinggal di pondok pesantren, kesediaan fasilitas di pondok 

pesantren memadai, setiap kamar tersedia sapu dan tempat sampah di 

setiap komplek, di setiap kamar putra memiliki jendela dan lubang udara 

yang memungkinkan udara dan sinar matahari masuk ke dalam 

ruangan, namun di komplek santri putri ada 3 kamar besar yang hanya 

berbentuk persegi tanpa ada jendela dan lubang angin, menjadikan 

kamar lembab dan sangat sesak karena diisi oleh santri kurang lebih 70 

santri, ketersediaan kamar mandi dirasa kurang memadai dikarenakan 

jumlah kamar mandi dengan jumlah santri menurut peneliti sangat 

berbeda jauh, kamar mandi di komplek santri putra terdapat 10 kamar 

mandi untuk 430 santri putra dan 9 kamar mandi di komplek santri putri 

untuk 456 santri putri. pondok pesantren memiliki 11 bilik (kamar) di 

komplek pondok santri putri yang dihuni oleh santri sebanyak 30 – 70 

orang dengan luas kamar rata-rata 8 x 2 m2, sedangkan di komplek 

santri putra memiliki 16 kamar dengan jumlah santri rata-rata 30 orang 

per kamarnya dan luas kamar rata-rata lebih kecil daripada kamar santri 

putri yaitu sekitar 6 x 2 m2. Hal ini bertentangan dengan keputusan 

Nomor 829/ MENKES/SK/VII/1999 yang menjelaskan bahwa luas ruang 

tidur minimal 8 m2 dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari dua orang 

tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun. 

Ketersediaan fasilitas mempengaruhi terlaksananya PHBS dalan 

suatu tatanan. Misalnya adanya tempat sampah dapat mendorong 

seseorang untuk membuang sampah di tempatnya, tidak membuangnya 

di sembarang tempat. Ketersediaan air mengalir untuk cuci tangan 

mendorong seseorang untuk mencuci tangan yang sesuai dengan 
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pedoman PHBS yang ada. Adanya fasilitas kebersihan dapat 

mendorong seseorang untuk melaksanakan kebersihan yang dapat 

mewujudkan kesehatan. 

 Hal ini sesuai dengan teori L.Green bahwa ketersediaan fasilitas 

merupakan faktor pemungkin yang mempengaruhi perilaku individu. 

Faktor ini mendukung dan memungkinkan terwujudnya perilaku 

kesehatan yang terjadi pada individu. Ketersediaan fasilitas yang 

disediakan oleh pondok pesantren seperti adanya tempat sampah, 

tempat untuk cuci tangan beserta sabun, ketersediaan kamar mandi 

akan memberikan dampak positif terhadap perilaku kesehatan santri 

dibandingkan dengan tidak adanya fasilitas yang disediakan pondok 

pesantren, karena adanya fasilitas dapat memberikan dorongan individu 

untuk berperilaku sehat. 

6. Ketersediaan Informasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 27,6% responden 

menyatakan informasi mengenai PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren tidak memadai, sedangkan 72,4% responden menyatakan 

informasi mengenai PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren 

memadai. Sehingga, dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketersediaan 

informasi di Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal 

termasuk dalam kategori memadai. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan TB 

Paru yang kurang baik terjadi apabila ketersediaan informasi tidak 

memadai dengan persentase sebesar 85,0% dibandingkan dengan 

ketersediaan informasi yang memadai persentase sebesar 32,5%. Hasil 

uji statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

hubungan antara ketersediaan informasi dengan praktik PHBS 

pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murniani (2018) 

mengenai hubungan pengetahuan, sikap, tindakan, pendidikan, 

ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber informasi dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga di wilayah 

kerja Puskesmas Melintang Kota Pangkalpinang tahun 2018 
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menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara sumber 

informasi dengan praktik PHBS pada tatanan rumah tangga di wilayah 

kerja Puskesmas Melintang.41 

Informasi memberikan pengetahuan terhadap seseorang, mengubah 

dari tidak tahu menjadi tahu, pemberian informasi akan mempengaruhi 

perilaku seseorang. Santri Pondok Pesantren Attholibiyah mendapatkan 

informasi dari media seperti banner, poster dan penyuluhan kesehatan 

dari tenaga kesehatan Puskesmas Bumijawa, akan tetapi banner dan 

poster tersebut tidak mendapat pembaharuan, karena banner dan 

poster yang dipasang tidak diganti sejak lama. Selain itu, banner hanya 

dipasang di sekitar asrama putra, tidak ada informasi mengenai PHBS 

pencegahan TB Paru di asrama putri. Selain informasi pasif melalui 

banner dan poster, santri juga memperoleh informasi aktif melalui 

kegiatan poskestren dan penyuluhan dari tenaga kesehatan yang 

dilaksanakan tiap bulan di pondok pesantren oleh Bagian Promosi 

Kesehatan Puskesmas Bumijawa. 

Berdasarkan teori L.Green ketersediaan informasi menjadi faktor 

pemungkin dalam suatu tindakan atau perilaku kesehatan individu. 

Ketersediaan informasi dapat mempengaruhi dan meningkatkan 

pengetahuan pada individu. Informasi yang diperoleh santri di pondok 

pesantren dapat bersumber dari berbagai instansi kesehatan seperti 

puskesmas, klinik, dinas kesehatan dan lain sebagainya,  dapat pula 

informasi diperoleh dari pondok pesantren langsung. 

7. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,1% responden menyatakan 

bahwa akses menuju pelayanan kesehatan sulit, sedangkan sisanya 

sebesar 48,9% menyatakan akses terhadap pelayanan kesehatan 

dalam kategori mudah. Maka dapat disimpulkan bahwa akses terhadap 

pelayanan kesehatan di Pondok Pesantren Attholibiyah dalam kategori 

sulit. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan TB 

Paru yang kurang baik terjadi jika akses menuju pelayanan kesehatan 

dalam kategori sulit dengan persentase sebesar 61,8%, dibandingkan 

dengan akses terhadap pelayanan kesehatan dalam kategori mudah 

dengan persentase sebesar 33,0%. Hasil uji statistik dengan metode chi 
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square menghasilkan p-value sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara akses 

terhadap pelayanan kesehatan dengan praktik PHBS pencegahan TB 

paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

Hasil penelitian sejalan dengan Kusumaningrum (2017) yang 

menunjukkan  bahwa ada hubungan yang signifikan antara jarak 

pelayanan kesehatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan (p 

value=0,000). Aksesibilitas merupakan keterjangkauan terhadap fasilitas 

kesehatan, semakin mudah akses maka semakin baik pula PHBS yang 

dilakukan oleh masyarakat. Adanya pertimbangan jarak dan biaya 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan PHBS.42 

Wilayah Pondok Pesantren Attholibiyah termasuk dalam kategori 

sulit dalam hal akses, dimana tidak ada angkutan umum yang melalui 

jalan di daerah ini, bagi masyarakat yang akan pergi ke pelayanan 

kesehatan menggunakan sepeda motor atau mobil pick-up yang 

membawa sayur tiap harinya. Kondisi jalan yang naik turun dan jauh dari 

pelayanan kesehatan juga mempengaruhi praktik PHBS pencegahan TB 

Paru pada santri pondok pesantren. 

Berdasarkan teori L.Green dijelaskan bahwa akses terhadap 

pelayanan kesehatan merupakan faktor pemungkin yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan individu. Fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau 

menjadikan fasilitas kesehatan tersebut banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Selain itu, keterjangkauan akses memberikan kemurahan 

pembiayaan, sehingga semakin mudah akses fasilitas kesehatan maka 

pembiayaan semakin murah dan mendorong individu untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

8. Peraturan Pondok 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35,1% menyatakan bahwa 

tidak ada peraturan yang mengatur tentang PHBS pencegahan TB Paru 

di pondok pesantren, sedangkan 64,9% responden menyatakan ada 

peraturan yang mengatur santri di pondok pesantren terutama dalam 

praktik PHBS pencegahan TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

peraturan di Pondok Pesantren Attholibiyah. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan TB 

Paru kurang baik terjadi apabila tidak ada peraturan di pondok pesantren 
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dengan persentase sebesar 77,2% dibandingkan dengan ada peraturan 

yang memiliki persentase sebesar 30,0%. Hasil uji statistik dengan 

metode chi square menghasilkan p-value sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara 

peraturan pondok dengan praktik PHBS pencegahan TB paru pada santri 

Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanny Ayu Ahmala 

Putri (2017) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik PHBS 

pencegahan penyakit TB Paru pada santri di Pondok Pesantren Nurul 

Hasan Kabupaten Magelang bahwa ada hubungan antara peraturan 

pondok dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren 

dengan p-value 0,007 < 0,06.17 

Di pondok pesantren ada peraturan wajib roan (kerja bakti) bersama 

setiap hari jum’at dan olahraga bersama setelahnya, namun keikutsertaan 

santri masih kurang, dikarenakan tidak ada sanksi yang dikenakan 

terhadap santri yang tidak ikut dalam pelaksanaannya. Begitu pula 

mengenai kebersihan komplek, ada peraturan mengenai kebersihan 

komplek namun tidak ada sanksi dan teguran yang diberikan apabila 

santri tidak menjaga kebersihan komplek, teguran hanya sebatas 

mengingatkan dan tidak ada tindak lanjut dari pengurus. 

Adanya peraturan memaksa seseorang untuk berperilaku, 

peraturan yang baik dapat memaksa seseorang untuk berperilaku baik. Di 

pondok pesantren, santri sangat menanamkan sikap patuh pada perintah 

guru, menjadikan santri sangat menaati peraturan yang ada, karena 

termasuk patuh dan taat pada apa yang disampaikan oleh guru di pondok 

pesantren. Peraturan di pondok pesantren menanamkan akhlak dan budi 

pekerti yang baik, yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap 

perilaku santri jika dijalankan secara efektif. 

Hal ini sejalan dengan teori L.Green bahwa peraturan merupakan 

faktor pemungkin seseorang dalam berperilaku. Melalui peraturan, 

seseorang dapat menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik serta 

membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, serta dapat menjadikan 

seseorang taat terhadap aturan. Santri yang tidak mematuhi peraturan 

akan mengalami kesulitan dikarenakan adanya sanksi yang diberikan. 

Peraturan sangat efektif jika peraturan tersebut dalam penerapannya 



89 
 

 

membentuk kebiasaan yang baik pada santri.43 Adanya peraturan 

memaksa seseorang untuk taat pada peraturan, dan bila peraturan 

tersebut memaksa untuk melakukan PHBS maka akan memaksa 

seseorang untuk terbiasa melakukan praktik PHBS sehingga dapat 

tercapai kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 

9. Sikap dan Perilaku Kyai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32,5% menyatakan bahwa 

kyai tidak mendukung PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren, 

sedangkan 67,5% responden menyatakan bahwa kyai mendukung PHBS 

pencegahan TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku 

kyai mendukung dalam praktik PHBS Pencegahan TB Paru di Pondok 

Pesantren Attholibiyah. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang kurang baik terjadi apabila sikap dan perilaku kyai tidak 

mendukung dengan persentase sebesar 77,0% dibandingkan sikap dan 

perilaku kyai yang mendukung memiliki persentase sebesar 32,6%. Hasil 

uji statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada hubungan antara sikap dan perilaku kyai dengan praktik PHBS 

pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 

Di pondok pesantren kepemimpinan kyai memiliki pengaruh 

terhadap perilaku santri dan masyarakt sekitar. Kepemimpinan kyai yang 

memegang teguh nilai luhur yang menjadi acuan sikap kyai dalam 

bertindak, menjadikan kyai sebagai sosok tauladan dan dihormati oleh 

santri.44 salah satunya dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, 

sikap dan perilaku kyai berpengaruh terhadap pelaksanaan PHBS di 

pondok pesantren, dikarenakan kyai menjadi contoh dari santri dan 

masyarakat lain di pondok pesantren. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Fanny Ayu Ahmala Putri (2017) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik PHBS pencegahan 

penyakit TB Paru pada santri di Pondok Pesantren Nurul Hasan 

Kabupaten Magelang bahwa ada hubungan antara dukungan kyai 

dengan praktik PHBS. 17 
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Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori L.Green yang 

menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku 

diantaranya dukungan dari pengambil keputusan dan guru. Dan kyai 

merupakan guru serta pengambil keputusan di pondok pesantren. Dalam 

hal ini kyai menjadi salah satu komponen yang berpengaruh dalam 

pembentukan sikap dan perilaku santri di pondok pesantren. 

10. Sikap dan Perilaku Asatidz 

Hasil penelitian menunjukkan 39,6% sikap dan perilaku asatidz 

tidak mendukung PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren, 

sedangkan 60,4% responden menyatakan bahwa asatidz mendukung 

PHBS pencegahan TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan 

perilaku asatidz mendukung praktik PHBS Pencegahan TB Paru di 

Pondok Pesantren Attholibiyah dalam. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang kurang baik terjadi apabila sikap dan perilaku asatidz tidak 

mendukung dengan persentase sebesar 81,0%, dibandingkan sikap dan 

perilaku asatidz yang mendukung memiliki persentase sebesar 24,7%. 

Hasil uji statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku asatidz dengan praktik 

PHBS pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Martinus Jimung (2019) 

tentang pengaruh guru sebagai role model terhadap motivasi penerapan 

PHBS siswa di SMP Frater Parepare menujukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan (p-value = 0,001) antara keteladanan guru sebagai role 

model terhadap motivasi siswa dalam menerapkan PHBS di SMP Frater 

Parepare. Maka jika keteladanan guru bertambah maka akan semakin 

baik pula siswa dalam meniru guru.45 

Beberapa guru atau asatidz di pondok pesantren tinggal bersama 

dalam satu komplek dan satu kamar dengan santri, karena asatidz yang 

mengajar merupakan santri yang sudah lama mondok kemudian 

mengajar dan berkhidmah atau mengabdi di pondok pesantren, menurut 

peneliti asatidz yang masih muda dan seumuran dengan santri-santrinya 

membuat asatidz yang tinggal di pondok pesantren belum memberikan 
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contoh perilaku PHBS yang baik pada santri, kamar santri yang tinggal 

bersama asatidz masih kurang dalam penjagaan kebersihan dan 

kerapiannya. 

Guru atau asatidz sebagai role model yang ditiru oleh santri, 

menjadikan guru sebagai faktor keberhasilan dalam pelaksanaan PHBS 

di pondok pesantren, karena semakin baik sikap guru dan sering 

mengingatkan dalam pelaksanaan PHBS maka akan menjadikan santri 

untuk berperilaku baik dalam menerapkan PHBS di pondok pesantren. 

Berdasarkan teori L.Green ada 3 faktor yang mempengaruhi 

perilaku individu, salah satunya adalah faktor penguat yaitu sikap dan 

perilaku guru. Guru atau di pondok pesantren dipanggil ustadz 

merupakan komponen sosial yang dapat mempengaruhi sikap yang 

mendorong santri untuk berperilaku sehat. Perannya sebagai pendidik 

dapat memberikan pengaruh seperti memberikan dukungan, pengajaran, 

materi, ilmu pengetahuan, informasi mengenai pentingnya menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan pondok pesantren bagi santri untuk 

mencegah penularan TB Paru. 

11. Sikap dan Perilaku Pengurus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16,8% sikap dan perilaku 

pengurus tidak mendukung PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren, sedangkan 83,2% sikap dan perilaku pengurus mendukung 

PHBS pencegahan TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan 

perilaku pengurus mendukung praktik PHBS Pencegahan TB Paru di 

Pondok Pesantren Attholibiyah. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang kurang baik terjadi apabila sikap dan perilaku pengurus 

tidak mendukung dengan persentase sebesar 89,0% dibandingkan 

dengan sikap dan perilaku pengurus yang mendukung memiliki 

persentase sebesar 38,6%. Hasil uji statistik dengan metode chi square 

menghasilkan p-value sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 

pengurus dengan praktik PHBS pencegahan TB paru pada santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanny Ayu Ahmala 

Putri (2017) mengenai faktor yang mempengaruhi praktik PHBS 
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pencegahan penyakit TB Paru pada santri Pondok Pesantren Nurul 

Hasan Kabupaten Magelang menunjukkan adanya hubungan antara 

dukungan pengurus dengan praktik PHBS pencegahan penyakit TB Paru 

di Pondok Pesantren Nurul Hasan Kabupaten Magelang, dengan p-value 

0,0001 < 0,05.  

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan L.Green dalam 

teorinya, bahwasanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, salah 

satunya yaitu faktor penguat. Pengurus bukanlah pemegang kekuasaan 

tertinggi di pondok pesantren, namun peran pengurus penting dalam 

pelaksanaan PHBS di pondok pesantren, dikarenakan segala aturan yang 

ada di pondok pesantren diatur oleh pengurus, termasuk pemberian 

teguran langsung dan sanksi terhadap santri dilakukan oleh pengurus. 

Pengurus pondok merupakan penegak peraturan di pondok pesantren, 

sebagai pengingat, pemberi sanksi, terhadap peraturan-peraturan yang 

ada di pondok pesantren. Pengurus bukanlah pemegang kekuasaan 

tertinggi, namun  memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan 

peraturan. Sebagai penegak peraturan pengurus perlu memberikan 

contoh perilaku yang baik di pondok pesantren. 

12. Sikap dan Perilaku Teman 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32,1% sikap dan perilaku 

teman tidak mendukung PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren, sedangkan 67,9% sikap dan perilaku teman mendukung 

PHBS pencegahan TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan 

perilaku teman mendukung dalam praktik PHBS Pencegahan TB Paru di 

Pondok Pesantren Attholibiyah. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang kurang baik terjadi apabila sikap dan perilaku teman tidak 

mendukung dengan persentase sebesar 82,6% dibandingkan dengan 

sikap dan perilaku teman mendukung persentase sebesar 30,2%. Hasil 

uji statistik dengan metode chi square menghasilkan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada hubungan antara sikap dan perilaku teman dengan praktik PHBS 

pencegahan TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novi Berliana (2016) 

tentang hubungan peran orang tua, pengaruh teman sebaya dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat yang menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan terhadap praktik PHBS dengan pengaruh teman sebaya 

dengan p-value 0,000. Dalam penelitian ini diperoleh hasil 94,4% PHBS 

rendah dipengaruhi oleh teman sebaya yang berperilaku negative, 

sedangkan PHBS yang rendah dipengaruhi oleh teman sebaya yang 

berperilaku positif sebesar 5,6%.46 

Teman sebaya merupakan hubungan dari individu pada anak 

dengan tingkat usia yang sama serta memiliki keakraban yang realtif 

besar. Perilaku seseorang dipengaruhi oeh orang-orang yang berada di 

dekatnya, diantaranya adalah teman sebayanya, yang memberikan 

pengaruh dalam gaya hidup, kebiasaan dan perilaku sehat. Di pondok 

pesantren teman sebaya tinggal dalam satu bilik yang sama dalam jangka 

waktu yang lama, intensitas bertemu sangat sering, sehingga perilaku 

yang dihasilkan oleh seorang santri dipengaruhi oleh teman sebayanya. 

Berdasarkan teori L.Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor salah 

satunya adalah faktor penguat. Teman merupakan komponen sosial yang 

memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku sehat individu. Kegiatan 

santri yang banyak dilakukan bersama teman di pondok, menjadikan 

teman sebagai faktor penguat dalam pembentukan sikap yang 

mendorong perilaku, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan PHBS 

pencegahan TB Paru di pondok pesantren. 

3) Variabel yang Tidak Berhubungan dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru pada Santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

Bumijawa Tegal 

1. Umur 

Hasil penelitian pada menunjukkan bahwa 71,3% responden 

dalam kategori remaja awal (12 - 16 tahun), sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 28,7% responden dalam kategori remaja akhir (17 – 25 

tahun). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar santri Pondok 

Pesantren Attholibiyah Bumijawa dalam kategori remaja awal (12 – 16 

tahun. 

Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa praktik PHBS pencegahan 

TB Paru yang kurang baik banyak dilakukan oleh remaja awal (12 – 16 
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tahun) sebesar 51,0% dibandingkan dengan remaja akhir (17 – 25 

tahun) dengan persentase sebesar 38,0%. Hasil uji statistik dengan 

metode chi square menghasilkan p-value sebesar 0,051 (p-value  < 

0,05) sehingga Ho diterima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada hubungan antara umur dengan praktik PHBS pencegahan 

TB paru pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lili Ariani (2018) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bersih dan sehat pada 

mahasiswa kos di Padukuhan Karangmalang Yogyakarta yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur 

dengan PHBS pada mahasiswa kos (p-value = 0,5440). 47 

Teori L. Green menjelaskan bahwa umur merupakan faktor 

pemudah yang membentuk perilaku. Berdasarkan penelitian tidak ada 

perbedaan antara umur remaja awal maupun akhir, hal ini karena 

peraturan pondok pesantren tidak memberikan toleran kepada umur 

tertentu, semua peraturan berlaku untuk seluruh santri, seperti 

menjaga kebersihan, keikutsertaan dalam kegiatan pondok maupun 

kegiatan yang diadakan oleh dinas terkait mengenai penyuluhan 

maupun cek kesehatan. Hal ini menjadikan menjaga kebersihan diri, 

pondok pesantren dan lingkungannya, menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab seluruh santri. 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

a. Kesimpulan 

1. Sebesar 51,5% responden mayoritas perempuan dan berada pada 

kategori remaja awal yaitu pada rentang usia 12 – 16  (71,3%) dengan 

tingkat pendidikan dalam kategori rendah (85,4%). 

2. Sebesar 52,2% responden memiliki pengetahuan dalam kategori baik 

mengenai PHBS pencegahan TB Paru. 86,2% responden mengetahui 

bahwa TB Paru merupakan penyakit menular, 88,1% responden 

mengetahui bahwa Tuberculosis Paru disebabkan oleh Mycobacterium 

Tuberculosis, 70,5% responden mengetahui bahwa batuk selama lebih 

dari 2 minggu merupakan gejala TB Paru, 88,1% responden mengetahui 

bahwa tidak menutup mulut ketika batuk beresiko menularkan TB Paru. 

65,7% responden mengetahui bahwa kebersihan lingkungan merupakan 

faktor yang dapat menularkan TB Paru, 95,1% responden mengetahui 

bahwa melaksanakan PHBS merupakan pencegahan TB Paru. Namun, 

56,0% responden tidak mengetahui bahwa makan bersama dapat 

menularkan TB. 

3. Sebesar 61,6% responden memiliki sikap mendukung dalam pelaksanaan 

PHBS pencegahan TB Paru di lingkungan pondok pesantren. 93,3% 

responden setuju akan mempraktikan PHBS di pondok pesantren karena 

pesantren berpotensi dalam penularan TB Paru. Namun, 36,9% 

responden setuju untuk meminjamkan pakaian ke teman karena tidak 

khawatir tertular TB Paru. 

4. 60,4% responden menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang 

PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren dalam kategori lengkap. 

Tersedia alas tidur, air bersih, sapu, tempat sampah, jendela di setiap 

kamar, tempat untuk menjemur pakaian, WC di pondok pesantren, kamar 

perawatan untuk santri yang sakit, obat-obatan/P3K. Namun, 17,9% 

responden menyatakan bahwa tidak ada sabun cuci tangan di pondok 

pesantren dan 19,4% responden menyatakan tidak ada wastafel yang 

dapat digunakan di pondok pesantren untuk mencuci tangan. 

5. 72,4% responden menyatakan bahwa ketersediaan informasi PHBS 

pencegahan TB Paru dalam kategori memadai. Pondok pesantren 

menyediakan informasi mengenai PHBS, poskestren memberikan 
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penyuluhan. Namun, 15,3% responden menyatakan bahwa tidak ada 

banner mengenai PHBS di pondok pesantren.  

6. Sebesar 51,1% responden menyatakan bahwa akses terhadap pelayanan 

kesehatan dalam kategori mudah. Akses menuju pelayanan kesehatan 

memiliki kondisi jalan yang baik, biaya terjangkau, transportasi mudah, 

biaya transportasi murah. Namun, 34,7% responden menyatakan bahwa 

jarak yang ditempuh ke pelayanan kesehatan di luar pondok pesantren 

dalam kategori jauh. 

7. Sebesar 64,9% responden menyatakan bahwa ada peraturan pondok 

pesantren yang mengatur mengenai PHBS pencegahan TB Paru. Ada 

peraturan mengenai PHBS, ro’an menjadi kewajiban bagi santri, ada 

peraturan mengenai menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren, 

ada sanksi yang dikenakan bagi santri yang tidak melaksanakan PHBS. 

Namun, 24,3% responden menyatakan bahwa tidak ada cek kesehatan 

rutin bagi santri. 

8. 67,5% responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku kyai mendukung 

pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren. Kyai 

mengingatkan, menegur, mengecek, memberi contoh dalam pelaksanaan 

PHBS. Namun, 20,5% responden menyatakan bahwa kyai tidak memberi 

sanksi bagi santri yang tidak melaksanakan PHBS. 

9. 60,4% responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku asatidz 

mendukung pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren. Asatidz mengingatkan, memberi sanksi, menegur, memberi 

contoh. Namun, 28,4% responden menyatakan bahwa asatidz tidak 

melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan PHBS di pondok 

pesantren. 

10. 83,2% responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku pengurus 

mendukung pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren. Pengurus memberi sanksi, mengingatkan, menegur, 

melakukan pengecekan dan memberi contoh perilaku hidup bersih dan 

sehat kepda santri di pondok pesantren. 

11. 67,9% responden menyatakan bahwa sikap dan perilaku teman 

mendukung pelaksanaan PHBS pencegahan TB Paru di pondok 

pesantren. Teman memberikan informasi, mengingatkan, menegur, dan 

membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 



97 
 

 

12. Praktik PHBS pencegahan TB Paru santri Pondok Pesantren Attholibiyah 

dalam kategori baik sebesar 53,0%. Responden melakukan kebersihan 

diri, menggunakan air bersih, menjaga kebersihan tempat wudhu, 

menggunakan  jamban, membersihkan lingkungan pondok pesantren, 

mengikuti kegiatan poskestren, menguras bak penampung air, memakan 

makanan yang bergizi, memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan, tidak 

merokok di lingkungan pondok pesantren, membuka jendela dan pintu 

supaya udara dan sinar matahari masuk ke kamar, menjemur peralatan 

tidur, menutup mulut ketika batuk dan bersin, membuang dahak di lubang 

WC maupun tempat sampah, mencuci peralatan dan ai rmengalir serta 

sabun, mencuci tangan setelah dan sebelum makan, setelah bersin, 

batuk dengan menutup mulut menggunakan tangan, setelah dari kamar 

mandi, setelah menangani sampah. Namun, 40,3% responden tidak 

membersihkan dapur, 77,6% responden tidak menjadi kader kesehatan, 

54,5% responden tidak mengonsumsi buah, 72,8% responden tidak 

memiliki asuransi, 44,4% responden berbagi alat makan dan 45,9% 

responden berbagi alat mandi.  

13. Variabel yang berhubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB Paru 

adalah : 

a. Jenis kelamin (p-value = 0,000) 

b. Tingkat pendidikan (p-value = 0,028) 

c. Pengetahuan (p-value = 0,0002) 

d. Sikap (p-value = 0,000) 

e. Ketersediaan fasilitas (p-value = 0,000) 

f. Ketersediaan informasi (p-value = 0,000) 

g. Akses terhadap pelayanan kesehatan (p-value = 0,000) 

h. Peraturan pondok (p-value = 0,000) 

i. Sikap dan perilaku kyai (p-value = 0,000) 

j. Sikap dan perilaku asatidz (p-value = 0,000) 

k. Sikap dan perilaku pengurus (p-value = 0,000) 

l. Sikap dan perilaku teman (p-value = 0,000). 

14. Variabel yang tidak ada hubungan dengan praktik PHBS pencegahan TB 

Paru yaitu, umur dengan p-value = 0,051. 
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15. Variabel yang paling mempengaruhi praktik PHBS pencegahan TB Paru 

pada santri Pondok Pesantren Attholibiyah Bumijawa adalah jenis 

kelamin (p- value = 0,000) dengan nilai OR = 5,815. 

b. Rekomendasi 

1. Bagi responden 

a. Perlunya meningkatkan kesadaran bagi responden bahwa menjaga 

kesehatan adalah aset penting kehidupan, dan menjaganya dengan 

melaksanakan PHBS di manapun tidak hanya di pondok pesantren. 

b. Responden harus saling mengingatkan kepada teman untuk 

melaksanakan PHBS di lingkungan pondok pesantren. 

2. Bagi pondok pesantren 

a. Pondok pesantren perlu menyediakan tempat cuci tangan dan sabun 

yang mudah dijangkau oleh santri. Wastafel ada namun tidak diisi air 

dan tidak ada sabun yang bisa digunakan di pondok pesantren, 

sehingga keberadaannya sangat disayangkan karena tidak 

dimanfaatkan. 

b. Menegaskan perlunya menjaga kebersihan tempat wudhu, seperti 

menyikat dinding tempat wudhu.  

c. Perlunya menyediakan ruang perawatan untuk santri yang sakit. 

Ruang perawatan tersedia, namun seringkali digunakan oleh pengurus 

untuk beristirahat ataupun hanya sekedar duduk di tempat perawtan 

sehingga fungsi dari tempat perawatan jadi berubah. 

d. Pengurus pondok pesantren perlu memberikan ketegasan bagi santri 

yang tidak melaksanakan PHBS di pondok pesantren. 

e. Menambah jumlah santri untuk bergabung dalam Poskestren. 

f. Menguatkan materi dan kemampuan santri yang sudah tergabung 

dalam Poskestren. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kinerja 

dari pengurus pondok pesantren dan pengurus Poskestren. 

h. Poskestren pondok pesantren perlu membuat program kerja yang 

kreatif dan inovatif guna meningkatkan kesadaran melaksanakan 

praktik PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren 

3. Bagi puskesmas 

a. Perlunya memberikan informasi secara rutin dan menyuluruh 

mengenai PHBS pencegahan TB Paru di pondok pesantren. 



99 
 

 

b. Penambahan jumlah santri yang ikut dalam posketren karena masih 

banyak santri yang tidak mengikuti kegiatan poskestren. 

c. Penguatan materi dan informasi kepada kader kesehatan di pondok 

pesantren. 

d. Melakukan sosialisasi kepada pesantren lain yang belum membentuk 

poskestren. 

e. Membuat media informasi dan edukasi yang menarik untuk 

meningkatkan PHBS santri di pondok pesantren. 

f. Melakukan kerja sama dengan pengurus pondok pesantren di tingkat 

kecamatan sebagai upaya bersama dalam menguatkan Poskestren di 

pondok pesantren. 

g. Membuat acara rutin bulanan di pondok pesantren untuk melakukan 

sosialisasi PHBS. 

h. Memonitoring keberjalanan program kerja poskestren. 

i. Membuat program yang menarik dan inovatif untuk menyemangati 

santri husada di pondok pesantren. 

4. Bagi Dinas Kesehatan 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi puskesmas yang membina 

poskestren. 

b. Melakukan sosialisasi di wilayah kerja puskesmas yang memiliki 

pesantren namun beum ada pembentukan posketren. 

c. Bekerja sama dengan pengurus pondok pesantren kabupaten untuk 

merancang program yang dapat meningkatkan semangat menjaga 

kesehatan, terutama PHBS di pondok pesantren. 

d. Membuat program rutin tahunan, misalnya seperti Jambore santri 

husada di tingkat kabupaten. 

e. Membuat media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai 

pencegahan TB di pondok pesantren. 
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Nomor Responden : 

Hari dan Tanggal : 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   :                      tahun. 

3. Jenis Kelamin  : *) Lingkari salah satu 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

4. Tingkat Pendidikan  :*) Lingkari salah satu 

a. Tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. Tamat akademi/perguruan tinggi 

5. Tahun masuk di Pondok Pesantren Attholibiyah : 

B. Variabel Pengetahuan 

Jawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda centang (√) pada kolom di 

bawah ini pada jawaban yang menurut anda benar! 

No. Pertanyaan 

1.  Apa yang anda ketahui mengenai Tuberculosis Paru? 
 Penyakit menular 
 Penyakit tidak menular 

2.  Tuberculosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium Tuberculosis 

 Salah  
 Benar  

3.  Apa saja gejala Tuberculosis Paru yang anda ketahui? 

1. Pertanyaan di bawah ini diisi dengan sebenarnya sesuai dengan 

keadaan anda. 

2. Jawablah sesuai dengan intruksi yang tersedia sebelum daftar 

pertanyaan di bawah ini. 

3. Hasil kuesioner bersifat rahasia dan tidak 

dipublikasikan/disebarluaskan kepihak manapun. 
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 Batuk berdahak 
 Batuk selama lebih dari 2 minggu 

4.  Perilaku apa saja yang beresiko menularkan Tuberculosis Paru di 
lingkungan pondok pesantren? 

 Tidak menutup mulut ketika batuk dan bersin 
 Membuang dahak sembarangan 
 Tidak membuka jendela dari pagi hingga sore hari 
 Tidak menggunakan masker atau penutup mulut ketika sedang 
batuk 

 Menggunakan alat makan bersama 
 Menggunakan alat mandi bersama 
 Makan bersama dalam satu wadah 
 Tidak mencuci tangan setelah makan 
 Tidak mencuci tangan sebelum makan 
 Tidur bersama (lebih dari 2 orang) dalam satu ruangan tidur 

5.  Faktor apa saja yang anda ketahui mengenai penularan Tuberculosis 
Paru? 

 Umur 
 Jenis kelamin 
 Tingkat pendidikan 
 Kebiasaan merokok 
 Kepadatan hunian kamar 
 Pencahayaan 
 Ventilasi 
 Kondisi lantai 
 Kelembapan udara 
 Status gizi 
 Kebersihan lingkungan 
 Ketersediaan air bersih 
 Perilaku  

6.  Siapa saja yang dapat menularkan Tuberculosis Paru di pondok 
pesantren? 

 Pengasuh 
 Asatidz 
 Pengurus 
 Teman  

7.  Bagaimana pencegahan Tuberculosis paru yang anda ketahui? 
 Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 
 Menjaga kebersihan lingkungan 
 Menjaga kebersihan diri 

8.  Menurut anda, siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan 
perilaku Hidup Bersih dan Sehat di pondok pesantren? 

 Pengurus pondok pesantren 
 Pengasuh pondok pesantren 
 Asatidz  
 Santri 

9.  Apa saja yang anda ketahui mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 
tatanan pondok pesantren? 

 Kebersihan diri 
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 Ketersediaan air bersih 
 Kebersihan kamar 
 Kebersihan lingkungan pondok pesantren 
 Ketersediaan WC 
 Merokok 
 Tidak ada kegiatan Poskestren 
 Adanya Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) 
 Adanya kader di Poskestren’ 
 Makanan bergizi seimbang 
 Peserta asuransi kesehatan 

10.  Apa saja Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk mencegah Tuberculosis 
Paru yang anda ketahui? 

 Membuka jendela di waktu pagi hingga sore hari 
 Menjemur kasur seminggu sekali 
 Menjemur bantal seminggu sekali 
 Kepadatan hunian 
 Menjaga kebersihan diri 
 Menjaga kebersihan lingkungan 
 Menutup mulut ketika batuk 
 Menutuo mulut ketika bersin 
 Meludah di sembarang tempat 
 Tidur larut malam 
 Makan - makanan bergizi seimbang 
 Merokok  

C. Variabel Sikap 

Berilah tanda centang (√) Pada kolom “setuju” jika anda setuju dengan 

pernyataan di bawah ini atau “tidak setuju” jika anda tidak setuju dengan 

pernyataan di bawah ini! 

No. Pernyataan Setuju Tidak 
Setuju 

1.  Saya akan mempraktikan perilaku hidup bersih 
dan sehat karena pesantren dapat berpotensi 
dalam peningkatan kejadian Tuberculosis Paru. 

  

2.  Saya akan mempraktikkan perilaku hidup bersih 
dan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. 

  

3.  Saya akan menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat karena kebersihan adalah sebagian dari 
iman. 

  

4.  Saya akan menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat setelah tahu terinfeksi Tuberculosis Paru. 

  

5.  Saya akan menjaga kebersihan badan secara 
teratur setiap hari. 

  

6.  Saya akan menjaga kebersihan pakaian secara 
teratur setiap hari. 

  

7.  Saya rutin melakukan olahaga untuk kebugaran 
diri. 

  

8.  Saya akan menggunakan air bersih untuk mandi.   
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9.  Saya akan menjaga kebersihan kamar di pondok 
pesantren. 

  

10.  Saya akan menjaga kebersihan lingkungan 
pondok pesantren. 

  

11.  Saya tidak keberatan menjadi kader poskestren 
untuk mengikuti kegiatan yang diadakan 
poskestren. 

  

12.  Saya akan memperhatikan asupan gizi pada 
makanan yang saya konsumsi. 

  

13.  Saya tidak akan memanfaatkan pelayanan 
kesehatan poskestren, karena tidak penting bagi 
saya. 

  

14.  Saya membuka jendela pada pagi hingga sore 
hari agar ruangan mendapat sinar matahari dan 
udara yang cukup. 

  

15.  Saya akan menjemur alas tidur secara teratur 
sekali seminggu. 

  

16.  Saya tidak akan menjemur bantal secara teratur 
setiap hari. 

  

17.  Saya tidak perlu memperhatikan kebersihan 
lingkungan tempat tinggal di pondok pesantren. 

  

18.  Saya tidak keberatan tidur tanpa alas karena 
tidak penting bagi saya. 

  

19.  Saya tidak keberatan meminjamkan alat makan 
dengan teman saya, karena tidak akan 
menularkan penyakit. 

  

20.  Saya tidak keberatan meminjamkan alat mandi 
dengan teman saya karena tidak akan 
menularkan penyakit. 

  

21.  Saya keberatan meminjamkan pakaian dengan 
teman karena dapat menularkan penyakit. 

  

22.  Saya tidak akan menutup mulut ketika batuk dan 
bersin. 

  

23.  Membuang dahak di sembarangan tempat adalah 
hal yang wajar bagi saya. 

  

D. Ketersediaan Fasilitas yang disediakan pondok pesantren 

Beri tanda centang (√) pada kolom ada atau tidak pada pernyataan di bawah ini 

sesuai dengan ketersediaan fasilitas di lingkungan anda! 

No. Pernyataan Ada Tidak 

1.  Alas tidur bagi santri   

2.  Air bersih di pondok pesantren   

3.  Ventilasi di setiap bilik/kamar pondok pesantren   

4.  Sapu untuk setiap kamar/bilik.   

5.  Tempat sampah di lingkungan pondok   

6.  Jendela di setiap kamar/bilik pondok pesantren.   

7.  Tempat untuk menjemur pakaian di pondok 
pesantren. 
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8.  Tempat untuk menjemur kasur di pondok pesantren.   

9.  WC di pondok pesantren.   

10.  Wastafel untuk cuci tangan di komplek pondok 
pesantren. 

  

11.  Sabun yang digunakan untuk mencuci tangan santri.   

12.  Kamar untuk perawatan santri yang sakit.   

13.  Poskestren di pondok pesantren.   

14.  Obat-obatan/P3K dasar yang digunakan ketika santri 
sakit. 

  

E. Ketersediaan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pencegahan TB 

Paru di pondok pesantren 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah ini 

sesuai dengan ketersediaan informasi di lingkungan anda! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Pesantren menyediakan informasi mengenai 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

  

2.  Poskestren memberikan penyuluhan mengenai 
Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS). 

  

3.  Ada penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan ataupun dinas terkait lainnya, mengenai 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

  

4.  Tersedia media banner mengenai Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dari puskesmas maupun 
dinas terkait di pondok pesantren. 

  

5.  Tersedia media poster mengenai Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dari puskesmas maupun 
dinas terkait di pondok pesantren.. 

  

6.  Tersedia media banner mengenai Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) yang disediakan oleh 
pondok pesantren. 

  

7.  Tersedia media poster mengenai Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) yang disediakan oleh 
pondok pesantren. 

  

F. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan 

Beri tanda centang (√) pada kolom ada atau tidak pada pernyataan di bawah 

ini! 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1.  Jarak yang ditempuh ke pelayanan kesehatan 
diluar lingkungan pondok pesantren tergolong 
dekat (< 500 m). 

  

2.  Waktu yang ditempuh dari pondok pesantren ke 
pelayanan kesehatan tergolong singkat (< 15 
menit). 

  

3.  Kondisi jalan dari pondok pesantren ke pelayanan 
kesehatan terdekat dalam kondisi baik atau tidak 
rusak. 

  

4.  Pengobatan di pelayanan kesehatan terdekat di   
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luar pondok pesantren biayanya terjangkau. 

5.  Sarana transportasi menuju pelayanan kesehatan 
mudah dicari dan ditemukan. 

  

6.  Biaya transportasi menuju pelayanan kesehatan 
terjangkau. 

  

G. Peraturan pondok pesantren 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah ini 

sesuai dengan kondisi anda! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Apakah ada peraturan pondok mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat bagi santri? 

  

2.  Apakah melakukan ro’an merupakan salah satu 

peraturan yang diterapkan mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

  

3.  Apakah di pondok ada aturan untuk menjaga 

kebersihan bilik/kamar? 

  

4.  Apakah pondok memberikan sanksi kepada santri 

yang tidak melakukan perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

  

5.  Apakah ada cek kesehatan berkala bagi santri yang 

dilakukan oleh pondok pesantren? 

  

H. Sikap dan perilaku kyai di pondok pesantren 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah 

ini! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Apakah kyai mengingatkan untuk selalu 
membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di 
pondok pesantren? 

  

2.  Apakah kyai menegur santri yang tidak 
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di 
pondok pesantren? 

  

3.  Apakah kyai melakukan pengecekan secara 
langsung di pondok pesantren terhadap perilaku 
hidup bersih dan sehat bagi santri? 

  

4.  Apakah kyai memberi contoh perilaku hidup bersih 
dan sehat kepada santri? 

  

5.  Apakah kyai memberi sanksi terhadap santri yang 
tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? 

  

I. Sikap dan perilaku asatidz 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah 

ini! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Apakah asatidz mengingatkan untuk selalu 
membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di 
pondok pesantren? 

  

2.  Apakah asatidz memberi sanksi terhadap santri   
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yang tidak melakukan perilaku hidup bersih dan 
sehat? 

3.  Apakah asatidz melakukan pengecekan secara 
langsung di pondok pesantren terhadap perilaku 
hidup bersih dan sehat bagi santri? 

  

4.  Apakah asatidz menegur santri yang tidak 
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di 
pondok pesantren? 

  

5.  Apakah asatidz memberi contoh perilaku hidup 
bersih dan sehat kepada santri? 

  

J. Sikap dan perilaku pengurus pondok 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah 

ini! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Apakah pengurus memberi sanksi terhadap santri 
yang tidak melakukan perilaku hidup bersih dan 
sehat? 

  

2.  Apakah pengurus pondok mengingatkan untuk 
selalu membiasakan perilaku hidup bersih dan 
sehat di pondok pesantren? 

  

3.  Apakah pengurus pondok menegur santri yang 
tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 
di pondok pesantren? 

  

4.  Apakah pengurus pondok melakukan pengecekan 
secara langsung di pondok pesantren terhadap 
perilaku hidup bersih dan sehat santri untuk 
santri? 

  

5.  Apakah pengurus pondok memberi contoh perilaku 
hidup bersih dan sehat untuk kepada santri? 

  

K. Sikap dan perilaku teman di pondok pesantren 

Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah 

ini! 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1.  Teman saya membantu memberikan informasi 
mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat 
agar terhindar dari penyakit Tuberculosis Paru. 

   

2.  Teman saya membantu dalam memahami 
informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
untuk mencegah Tuberculosis Paru. 

  

3.  Teman saya mengingatkan untuk menerapkan 
perilaku hidup bersih dan sehat. 

  

4.  Teman saya menegur jika saya tidak menerapkan 
perilaku hidup bersih dan sehat di pondok. 

  

5.  Teman saya membiasakan diri untuk berperilaku 
hidup bersih dan sehat di pondok. 

  

L. Praktik PHBS pencegahan TB Paru pada santri 
Beri tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada pernyataan di bawah ini 

No Pernyataan 
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1.  Kebersihan diri apa saja yang anda lakukan untuk dibersihkan setiap 
hari? 

a. Badan 
b. Rambut 
c. Pakaian 
d. Kuku 
e. Lainnya (sebutkan) 

……………………………………… 

2.  Air apa yang anda gunakan untuk kegiatan sehari – hari? 
a. Air keruh 
b. Air jernih 
c. Air yang berbau 
d. Air yang berwarna 

3.  Hal apa saja yang anda lakukan untuk menjaga kebersihan tempat 
wudhu? 

a. Menguras bak penampung air tempat wudhu 
b. Menyikat lantai 
c. Menyikat dinding 

4.  Apakah anda menggunakan jamban yang sudah disediakan pondok 
ketika buang air besar? 

 Ya 

 Tidak  

5.  Seberapa sering anda membersihkan lingkungan di dalam pondok? 
a. Setiap hari 
b. Seminggu sekali 
c. Tidak pernah 

6.  Area pondok mana saja yang anda bersihkan? 
a. Kamar tidur 
b. Kamar mandi 
c. Musholla/masjid 
d. Madrasah 
e. Ruang belajar 
f. Halaman 
g. Dapur  

7.  Apakah anda mengikuti kegiatan poskestren? 

 Ya 

 Tidak 
 
*)Jika responden menjawab “Ya”, maka responden melanjutkan 
menjawab nomor 8, jika responden menjawab “Tidak” maka 
responden langsung menjawab pertanyaan nomor 9. 

8.  Kegiatan apa saja yang anda ikuti di poskestren? 
a. Pemeriksaan kesehatan 
b. Penyuluhan 
c. Menjadi kader kesehatan 

9.  Apakah anda menguras bak penampung air untuk mandi secara rutin 
minimal 2 kali seminggu? 

 Ya 
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 Tidak 

10.  Makanan apa saja yang anda makan setiap hari di pondok? 
a. Nasi 
b. Sayuran 
c. Buah-buahan 
d. Daging  
e. Ikan  
f. Lainnya (sebutkan) 

………………………… 

11.  Apakah anda memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada di 
sekitar pondok dalam pemeriksaan kesehatan? 

 Ya 

 Tidak  

12.  Apakah anda merokok di lingkungan pondok pesantren 

 Ya 

 Tidak  

13.  Apakah anda memiliki asuransi kesehatan? 

 Ya (sebutkan)………  

 Tidak  

14.  Apa yang anda lakukan setiap hari agar udara dan sinar matahari dapat 
masuk di ruangan yang ada di dalam pondok? 

a. Membuka jendela 
b. Membuka pintu 
c. Lainnya (sebutkan) 

………………………….. 

15.  Seberapa sering anda menjemur peralatan tidur? 
a. Seminggu sekali  
b. Sebulan sekali 
c. Tidak pernah 

16.  Peralatan tidur apa saja yang anda jemur? 
a. Kasur 
b. Tikar/karpet 
c. Bantal 
d. Guling 

17.  Apakah anda menempati kamar yang dihuni lebih dari 2 orang santri? 

 Ya 

 Tidak  

18.  Pada saat apa anda menutup mulut? 

 Batuk 

 Bersin 

 Tidak ada 

19.  Dimana anda membuang dahak saat meludah? 

 Di sembarang tempat 

 Di lubang WC kamar mandi 

 Di tempat sampah 

20.  Apakah anda mencuci peralatan makan dan minum dengan air mengalir 
dan sabun? 

 Ya  
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 Tidak 

21.  Pada saat kapan saja anda mencuci tangan? 

 Setelah makan 

 Sebelum makan 

 Setelah bersin dengan menutup mulut menggunakan tangan 

 Setelah batuk dengan menutup mulut menggunakan tangan 

 Setelah membuang ingus 

 Setelah dari kamar mandi 

 Setelah menangani sampah 

22.  Apakah anda berbagi alat makan yang sama dengan teman? 

 Ya  

 Tidak  

23.  Apakah anda berbagi alat mandi yang sama dengan teman? 

 Ya  

 Tidak  

Lampiran 2 Analisis Univariat 
a. Umur 

b. Jenis kelamin 
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c. Tingkat pendidikan 

d. Pengetahuan 
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e. Sikap  

f. Ketersediaan fasilitas 

g. Ketersediaan informasi 
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h. Akses terhadap pelayanan kesehatan 

 
i. Peraturan pondok pesantren 
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j. Sikap dan perilaku kyai 

 

k. Sikap dan perilaku asatidz 
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l. Sikap dan perilaku pengurus 

 

m. Sikap dan perilaku teman 
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Lampiran 3 Analisis Bivariat 

a. Hubungan Umur dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 

 

b. Hubungan Jenis Kelamin dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 
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c. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Praktik PHBS Pencegahan TB 

Paru 

 

d. Hubungan Pengetahuan dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 
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e. Hubungan Sikap dengan Praktik PHBS Pencegahan TB Paru 

 

f. Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik PHBS Pencegahan TB 

Paru 
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g. Hubungan Ketersediaan Informasi dengan Praktik PHBS Pencegahan 

TB Paru 

 

 

h. Hubungan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru 
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i. Hubungan Peraturan Pondok Pesantren dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru 

 

j. Hubungan Sikap dan Perilaku Kyai dengan Praktik PHBS Pencegahan 

TB Paru 

k. Hubungan Sikap dan Perilaku Asatidz dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru 
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l. Hubungan Sikap dan Perilaku Pengurus dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru 

 

m. Hubungan Sikap dan Perilaku Teman dengan Praktik PHBS 

Pencegahan TB Paru 
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Lampiran 4 Hasil analisis multivariate 
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Lampiran 5 Dokumentasi 
a. Aula Pondok Pesantren 

 

b. Struktur Organisasi Poskestren 
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Lampiran 6. Output dan hasil 

a. Poster 
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b. lembar balik 

c. video 


