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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa aktifis tentang konsep hidup 

bersih dan sehat; dan berbagai upaya yang dilakukan untuk melakukan pola hidup bersih dan 

sehat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Baca lengkap artikel diatas pada halaman selanjutnya. 
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Abstruct: the studr ained to desctibe students' perception about the concept of healthy lbing, Md theit
efort to implenent this cohcept in theit everyday life. The data was co ected through a locus €roup
discussionandobsenatio.Thercsultshowedthat(1)thestudentshadaprerrygoodpefteptionofthe
healtht liyins, (2) the students had a sood efort to apply the healthy liyins in their liJe, and (3) the
suppotting system such as palicies and prcgans from State Uni)ersitJ of Malang was nee.led.

Abstrak penelitian ini berhrjuan untuk me eshipsikan persepsi mahasiswa aktivis tentang konsep hidup
belsill dan sehat; dan berbagai upaya yang dilakulGn untuk melakukan pola hidup bemih dan sehafiersebut
dalan kehidupaD sehari-hari. Penggalian data dilakukan nelalui diskusi kelompok i€rfokus (FGD) dan observasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa ( t ) mahasiswa aktivis memiliki peftepsi cukup baik tentang konsep hidup
bersih dan sehat, (2) mahasiswa aktivis telah boupaya untut menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupamya,
dan (3) mahasiswa ardivis juga sangat membunrhkan adanya dukrmgan dari uDiversitas, baik berupa dul(ungan
kebijakan maupun dukungan program.

Kata kunci: perilaku, hidup b€rsih dan sebt, mahasiswa aktivis

Pemoa.lankesehahnmenpakanmasalahyangkom- Karcnany4 PemerintahRl melalui Menteri Kese-
pleks bahkan merupakan resulta[te dari be6agai hatan sejak 1 Maret 1 999 meacanangkan Gerakan
masalahlitrghmganlmgbersifatalamiahdatrbuatan. Pembangunan Berwawasan Kesehatan sebagai
Masalah kesehatanm€nyangkutgenetik4 sosial eko- shategi dalam mewujudkan Visi Indonesia Sehat
nomi, sosialbudayapoliti( danmerupakansalah sahr 2010. Visi ini adalahupaya untukmembangun pro-
hakasasi manusiayangpalingpenting. Karenakese- gam danpelayanankesehatanrnasyamkatyang lebih
hatatrmenrpakanhak asasimarusiq makasetiapma- adil dan menyeluruh (Departemen Kesehatan RI.,
nusia memputryai hak yang sama untukbisa hidup 2003). Rumusanvisi Indonesia Sehat 2010 dihamp-
sehat. MenumtWHO oLO,2005) sehatmerupakan kanmembawaperubahandalamkebijakandanstra-
" . .,q state ofcomplete physical, mental, and so- tegi pelayanan kesehatan publik di Indonesia. per-
cialwell being and not merely the dbsence ofdis- ubahan yang diharapkan tersebut adara lain perge-
ease or ihlrrfiity... " Bahwasehat adalah suahrkon- serandaripelayaoankesehatanberparadignakuratif
disi 1ag lengkap secara fisi! mental dansosial yaog menjadi berparadigma preventif, dari model pela-
semuaflyaberfimgsidenganbaiksertatidakmsqgide yanan kesehatan yang memosisikan masyarakat
suatu penyakit atau kecacatan. sebagai konsumenpasifmenjadi model pelayanatr

TuntutatrreforDasipenbaoguoanmemberikan kesehatan yang lebihparti stpattf (commmiE-based
dampak pada sektor kesehatan. Pada sektor kese- apprcach), dan dwl model pelayanan kesehatan
hatan mengalami perubahan yang mendasar, yaihr yang monodisiplin (z edical appmach) metladr
mengajakdanmemotilasirDasyarakatrmhrkmfinlai modelpelayanankesehatan yang lebihmr-rltidisiplin.
dan mengubah pola pikir menuju paradign'n sehat.
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. SementaraitutargetPembanguanKesehatan
pada tahun 2010 pemah disampaikan Menteri Kese-
hatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, yaitu:

(a) umurharapan hidup akan naik dari 66 tahrm pada

tahur 2000 merjadi 67,9 tahuD , (b) anak balita
dengan gizi baik ditingkatkan dari 75.3% menjadi
807", (c) rbu hamil yang tidakmenderita anernia naik
dari 49. I % menjadi 65%, (d) keluarga yang meng-
huni rumah sehat ditingkatkan dad 84.5 I % menjadi
9002. Terkait dergar gerakan dimaksud diperlukao
kesadaran, keterlibatan dan dukungan semua pihak
temasuk mahasiswa aldivis di lingkrmgan kampus
Universitas Negeri Malaug agar berperilaku hidup
hersih dan sehat.

Hal ini te*ait deng'atr pemn mahasiswa sebagai

agen perubahan dar merupakan bagian dari masya-

rakat intelektual yatrg dipersiapkan menj adi ujung
tombak dalam melakukan proses sosialisasi dan
pembelajaran di masyamkat. Semettara itu, pro-
gram Venuj u bdonesia Sehar 20 I 0 yang dicanang-
kan Pemerintah lndonesia tinggal menghitung hari,
untuk itu perlu diketahui lebih dulu sejauh mana pe-

mahaman dan persepsi mahasiswa tefiadap konsep
hidup benih dan sehat serta bagaimana mahasiswa
dalam berperilaku sehat dlmakzud. Tidak dipungkiri,
padaumumnyaoahasiswaaktivismqdadiujutrgtom-

bakpeobahanpoilakubagi lingkmga[ sekhr. Oleh
karena ihr, penelitiatr tentang pemahaman mahasiswa

aktivis kampus tentang konsep perilaku hidup bersih
dan sehat perlu dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah; (1) mendeskrip-
sikan apa saja yang dipahami mahasiswa aktivis
UKM tentaag hidup bersih dan sehat; (2) men-
deskipsikan apa saja perilaku sehat yang dilakukan
mahasiswa aktivis dimaksud; dan (3) mendeskip-
sikan kondisi fasitus pendukurg mahasiswa aktivis
temebut dalam beryerilaku hidup bersih dau sehat.

METODE

Peselitian id temasukjenispenelitiandeskiptif
kualitatil Penelitian kualitatif ditujukan untuk
memahami fenomera sosial daxi sudut pqspektifpar-
tisipan dengan memberikan dat4 pendapat, pemi-
kiran, persepsinya ttrkait dengan pailaku hidup ber-
sih dan sehat Informasi ),ang digali lewat wawarcara
terhadap informan matrasiswa aLtivis purgt[us LIKM
di lingkungan Universitas Negeri Malang.

Penelidan ini menggunakanparadigma defi nisi
sosial Leori irrerakionisme simbolik. Kajian yang
dipakai sebagai alat analisis interakionisme simbolik
yang digagas oleh Mead ini berakar pada filsafat
pragmatisme dao psikologi behavioristik (Toeolioe,

2008). Demikian juga dengan kaiian teori tindakan
sosial. Merurutweber (dalam Muzamaq 1995), tin-
dakan sosial dikatakan sebagai tnetode yerstehen

atalJ i n t er pre t a t iv e u nder s t dn d ih g.

Penelitian ini berusaha untukmemalnmi malora
peristiwa dalam hal ini pengurus UKM memaknai
hidup bersih dan sehat. Sementara peneliti berusaha

memahami subjek dari sudut patrdang subjek itu
sedid. Pendekatanfui berusalra memahami arti peris-

tiwa datr kaitaDnya terhadap linglorngandalam situasi

tertentu. Pendekatatr iui memberi peluang individu
sebagai subjek penelitiao/iofoman penelitian mela-
kukan intelpretasi, da[ kemudian peneliti melakukan
interpretasi teftadap infomasi itu sampai menda-
patkan makna yang berkaitan dengan pokok ma-
mlah penelitian lang dalarn bal ini teffabg hidup bqsih
dan sehat.

Pengambilan sumber data penelitian ini dari
subj ek peuelitian yang ditentukan dengan meng-
guakan teknikprr?or ive sampling, yaih)peng-
ambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian
te aog mahasiswa )ang beraktivihs di UKMkelom-
pokbidang minat Universitas Negeri Malang. Alasan
penentuan subj ek penelitian adalah bahwa maha-

siswa ynng secara resmi bergabung danmasuk dalam
kepetgurusan UI(M merupakan sosok yang di-
asumsikanmemiliki komitrnen dalarn pembaftrkan
watak dan kepribadiar mahasiswa sebagai agen
pembaharu.

Pengumpulan data dilalnrkan melalui wawan-
cam dan observasi. Wawancara yang dilakukan tidak
terstrukfl[, dikembangkan berdasarkaa kondisi
lapang dengan pertanyaan yang tidak terlepas dari
pennasalahanpenelitian. Wawancara dilakrkan sete-

lah peneliti melakukao /oc us group discussion

@GD). FGD digunakan untuk mengeksplorasi dan
elabomsi hal yang dikeUhui dan dipalumi mahasiswa

aktivis tentang perilaku hidup bersih dan sehat, peri-

laku sehat yang dilakuka4 serta kondisi pendukuog

datr pengharnbat dalam berpoilaku hidup bersih dan

sehat. FGD dilakukan dengan cara mengrmdang se-

luluh UKM dalam satu tempat.
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Penggalian data melalui observasi dilakukan
unurkmemperkuatinfomasi danmengorfinnasikan

data yang dihasilkan dari wawancara dan FGD de-

ngan kenyataan yang sebenamya. Observasi digu-
nakan utrtuk metrgamati secara langsung dan tidak
langsung tentang perilaku mahasiswa aktivis terkait

dengan pola hidup bersih dan sehat serta kondisi
fasilitas unhk berperilale hidup bersih dan sehat di
liogloDgaoLIKM.

HASIL DAN PEMBAIIASAN

Hasil

aKM di Univenitas Negeri Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univer-
sitas Negeri Malang nomor 005 1 aiKEPlH32,lKN4/

2008 tertatrggal 14 Jaruari 2009 telah ditetapka.n

pengurus Unit Kegiahn Mahasiswa (lXM periode

2008. Adapun Unit Kegiatan Mahasiswa dimaksud

terdiri dari: ( l) Kelompok Bidang Minat Penalaran

terdiri dari UKM Penulis (IKMP), Ikatan Pecinta

Retorika Indonesia (IPRJ); (2) Kelompok Bidang

Minat Keseniatr terdiri dari UKM Sanggar Tari

Kamwitan"A$i Kusuma" (STK-AK), Paduan suam

mahasiswa "Swara Satata cAkti" (PSM SSc),

Sanggar Minat (Samin), Drama Mahasiswa "Teater

Hampa", Seni Musik Opus-275, Blero; (3)
Kelompok Bidang Miuat Olah Raga terdiri dari
UKM Bola Basket, Bola Volly, Sepak Bo1a, Ikatan

Pencak Silat Nur Harias, Perisai Diri (PD),
Persaudaraan Setia Hati Terate @SHl Tapak Suci,

Tae Kwon Do, Persatuan Judo Seluruh Indonesia
(PJSI), Merpati Putih, Institut Karatedo Ldonesia
(NTKAI), Lembaga Perwakilan Beladiri (LPBD); (4)

Kelompok Bidang Minat Khusus terdiri dari tlKM
Satuan Resimen Mahasiswa (Menwa) 805, Gerakan

kamuka Gudep 04271-04272, Mahasiswa Pecinta

Alam "Jooggring Salaka", Korys Sukarela Palang

Merah Indonesia (KSR-PMI), Himpunan Maha-
siswa Foto (Himafo); (5) Kelompok Bidary Kese-
jahteraa! terdiri dari UKM Koperasi Mahasiswa
(KOPMA) dan Gerakan Mahasiswa Anti Napza

(Gennan); (O Kelompok Bidang Kerohanian terdid

dari UKM Ikatan Keluarga Katholik (IKK), Ikatatr

Keluarga Kristen, Keluarga Mahasiswa Hindu
Dhama (KMHD), Badan Dakwah Masjid (BDM)
AlHikrnah.

Masing-masing UKM memiliki strukhr orga-

nisasi yang berbeda, ada yang dikembangkan ber-

dasarkan divisi, departemen atau seksi. Masing-
masing t rKM memiliki Ketua Umur4 Seketaris dan

Bendahara serta seorang dosen sebagai Pembina

Teknis. Kepengurusan UI(M terdiri dari mahasiswa

berbagaijurusan dari bertragai fakultas, artinya ke-
pmgruusan LIKM merepresentasi mahasiswa )ang
berasal dari berbagaijurusan dari berbagai fakultas

di lingkungan Universitas Negeri Malang, batkan
mahasiswa dimaksud berasal dari berbagai angkatan.

Dengan demikia4 asumsiryamahasiswaberasal dari

berbagai daemh yang memiliki hetsrogeritas budaya

dan perilaku termasuk dalam memaknai perilaku
hidup bersih dan sehat.

Eidup Betsih dan Sehdt bagi Mahasiswa
Aktit is

Pertam4 profil mahasiswa aktivis sebagai be-

rikut; bahwa mahasiswa aldivis ( l) secara individu
maupun kelompok dapalberkembang secara wajar

dan maksimal; (2) dapat melaksanakan aktivitas
sehad-hari tanpa terganggu oleh kelairan dari dalam

tubuhnya; (3) tidak berpenyakit; (4) berada dalam

keseimbangan antara j asmaai, rohani, sosial dan

bebas dari cacat serta penyakit yang lain; (5) secara

fisilqjasmanimauputrrcharibebas dari segalamacam

peuyakit dan berpikir positif; (6) berada dalam

kondisi yang kondusi{, nyaman, bebas dari segala

ha1 yang bersifat mengganggu; (7) dalam keadaan

higienis, yaitu keadaatr yang bebas dari kuman dan

penyakiq (8) bebas dari segala penyakitjasmani dan

rohani sefiadapatmelakukankegiatankapanpun dan

dimampun serta beNih dari kuman dan kotoran.

Secara umum panahamanmahasiswa terhadap kon-

sep sehat beEgam.
Kedua, perilaku hidup bersih dan sehat yang

dilal(*an mahasiswa aktivis sebagai berilort; bahwa

mahasiswa aktivis (1) tidak merokok; (2) tidak
menggunakan obalobatatr terlaratrg (3) membuaog

sampah pada tempatnya; (4) menjaga kebersihan

badan dan kamar di tempat kost, meugulas kamar
mandi; (5) melakuliian olah Ega; (6) makan terahr
dan makan yang bergizi, cuci tangan sebelum dan

sudah makan; dan (7) minum airputih lebih dari 8

gelas sehari.

d

b
p
q
II
ol

al

T
d
E
I!
k
t8
sa

p€

F
d
&
g
sq
pe
h
ItI
M(
l,fl
ser

BI
&!
dr
Itr
pc!
Yh
pd
KIi

k

d
d{i

,t4

sEit
trh,



I

Elldang si Redzeki,Percepsi dan AplilGsi Perilaku HiduP BeEih dan Sehat BaBi Mallasiswa Aktivis I 9s

Ketiga, usulan mahasiswa aktivis untuk men-

dorong perilaku hidup bersih dan sehat kepada lem-

baga Unive6itas Negeri Melang sebagaiberikut; (1)

perlu dilatorkan sosialisasi hidup bosih dan sehat se-

cara rutin kepada selumh mahasiswa (JM, terutama

melalui program PKPT; (3) perlu adanya program

olah raga dan kerjabakti bersama seluruh civitas

akademika UM secara rutin; (3) perlu himbauaa

TIDAK MEROKOK di dalam ruangan, temasuk

di dalam kamar mandi; (4) perlu adanya atumn yang

tegas (penghargaan maupun hukuman/sa*si yang

muniliki dalajemjikamelanggm) untukmemelihara

kebeNihan lingkutrgaD; (5) perlu dilakukan penataan

taman dan kebersihm lingkungan terutama dari

sampah di sekitar ruang UKM; (6) perlu dilakukan

penyiangan rumput secara rutin terutama di sekitax

gedung LP2\4 Fakultas Teknik dan UKM; (7) perlu

dibangur plengsengan sungai /penampungan air di

dekat SekolahAutis; (8) perlu dikembangkan pro-

gmm bebas asap kendaman btrrnotor dalam karnpus

secara rutin, jika perlu setiap satu bulan sekali; (9)

perlu dilakukan pengawasan terhadap makanan di

kantin; ( 10) perlu disediakan tsmpat sampah di setiap

ruangan; (11) perlu diadakan papau bertulisan
MOHON TIDAK MEROKOK dan MOHON
MEMBUANG SAMPAH PADA TEMP,ATNYA

serta MOHON TIDAK MELUDAH Dl SEM-

BARANG TEMPAT dan dipasang di tempat yatrg

semestinya; ( 12) perlu pertraikan kamar mandi/WC

dan ada petugas kebersihan yang merawat kamar

mandi,AMC di sekitar UKM; (12) perlu dilakukan
petrggantian papan tulis black-board mer,jadt

whiteboard rnttk menghindari debu kapur; (13)

perlu dihkrkanrcvitalisasi peran KSRPM danUnit

Klinik dalam upaya meociptakan kampus sehat.

Pembahasan

Temuatr penelitiatr metrutrjukkatr bahwa

mahasiswa memakrai hidup be6ih datr sehat dilihat

dari aspek individu dan aspek lingkungan.

Aspek Inditidu

Konsep hidup benih dan sehat metrurut maha-

siswa antara lain dimaknai sebagai trrpenuhi kebu-

tuhanpangan. Sebagai mahasiswa yaog hidup jauh

dad orang tua, persoalan pemenuhan kebufi ran

makanmenjadi halmemprihatJnkan. Kesadamnpen-

tingnya memenuhi kebutuhan empat sehat Oelum
sampai perlu lima sempuma) sering terabaikan ter-

uhma pada saarj urnlah uang saku semakin menipis.

Hal ini teq adi terutama pada saat hams mengambil

keputusan dalam melakukan prioritas pemenuhan

kebutuhan antara biaya lmtuk fotocopy tugas mata-

kuliah danbiaya untuk memenuhi kebunihan makan

3 kali sehari. Tidakj arang mahasiswa lebih meng-

ambiljalan tengah dengan cara tetap dapat memenuhi

tugas pqloliahanmeskiputrmengurangi jatahmakatr

hanya 2 kali sehari. Tindakan demikianjika dianalisis

dengan Teori Tinrlakan Sosial dari Max Weber dalam

Muzaman ( 1995) membuktikan bahwa mahasiswa

dalam berperilaku didorong oleh kekuatan faldor
irtemal, yaitu motivasi, keyakinan dan tujuan.

Motivasi, keyakinan dan tujuan yarg mendorong lm-

tuk berperilaku demikian adalahjika mahasiswa da-

pat metrgumpulkan hrgas mata kuliah akan meu-

dapatkan nilai matakuliah. sementara meogurangi

biaya makan hanya akan menunda'?asa kenyang"

dan itu tidak terkait dengan aktivitas perkuliahan.

Pada teori tindaka.n sosial iuga dikatakan bahwa

tindakan manusia dipilah menj adi tindakan irasional

dan tindakan rasional. Menurut Weber tindakan

rasional manusia lebih mungkin menghasilkan

perubahaa sosial berkualitas dibanding tindakan

imsional. Demikianjuga temuan ini didukung oleh

Mead dalam Mar'al (1984) dalam tahap persepsi

Bagi mahasiswa aktivis, secara individu sehat

juga dinaknai de[gatr membe$ilrkan badan dengan

mandi. Maadi sebagai kebutuhan yarg tidak bisa

tergautikaq meskiprm untuk mandijuga sering ber-

masalah terkait dengan penyediaan air di tempat

kost. Bagi mahasiswa aktivis, menghabiskan waktu

di kampus meskipun tidak adajampukuliahan sldah

meojadi kegiatan rutin. Mengeiakan tugas per-

kuliahan sambilpiket di LrKM menjadi alteriatifyang

sering dikerjakan. Dalam kondisisepeni ini. ma-

hasiswa dapat memanfaa&an waktu mandi sore di

kampus taopa harus berebut air di tempat kost.

Bahkan UKM juga dijadikan'tumah kost kedua"

karem seringnya mahasiswa tidur di UKM.
Sehat bagi mahasiswa akti\ris juga dimaknai

denga.n tidak merokok. Merokok disadari akan

mengurangi uaflg makan, danj ika ingin merokok
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mahasi$tra hanya membeli rokok secam eceran I -2

batang. Kegiatan merokok tidak pemah dilakukan

di dalam ketas, tetapijustu dilalo*an di ruang UKM

atau kantin. Ketika mengetahui ada mahasiswa yang

merokok di ruang UI(M, mahasiswa lebih memilih

duduk di luar rualgan Mahasiswa merasakan

jengkeljika mengetahui ada dosen (laki-laki) yang

merokok di ruaogan kantor atau kelas tetapi maha-

siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Kejengkelan

semakin bertambah jika mahasiswa melihat kotoran

bekas rokok tercecer di mana-mana, terutama di-

buang di selokan.

Sehatbagi mahasiswa aktivisjuga dimaknai de-

ngan berjalan kaki setiap pergi - pulang ke kampus '

IGrena itu, matmsiswa alcivis lebih meinilih kost tidak

j auh dari kampus. Berjalan kaki selalu benama de-

ngan temal ke kampus dirasakanjauh lebih nyaman

dari pada harus naik kendaraan bermotor. Maha-

siswajuga mengaku hatrya sesekali saja ikut olah

raga. Dengan aktifmengikuti keglatan UKM, maha-

siswa sudah banyak melakukao aktivitas fisik dan

dapat menjaga kebugaran badan Vahasiswa juga

metrgaku berusaha tidak mengonsumsi narkoba,

meskipun minum kopi hampir tiap malam terutama

apabila ada banyak tugas kuliah yang harus

dikedakan.
Konsep sehat dan sakit dipahami sebagai se-

suatu yang tidakberbeda Gangat tipis perbedaamya)

oleh mahasiswa aktivis. Jika sehat bemrti tidak sakit,

datrjika sakit tenhr kotrdisinya sehat. Artinya mem-

bahas persoalan sehat secara tidak langsung akan

meogkaji persoalan sakit. Dalam hal ini sakit dan

penyakit adalah persoalan indjvidu. tetapi upaya

pemanfaatan pelayaMn kesehatan ketika menglami

masalah sakit melibatkan banyak pihak.

Hasil parettiao yang bukaitan dengan peman-

faatatr fasilitas kesehatan (ktinik) UM oleh mahasiswa

aktivis, menmjuktan bahwa pemanfaatan fasilitas

kesehatao merupakan salah satu indikator dari

perilaku hidup sehat danbersih. Mahasiswa altivis

meugetahui bahwa ada fasilitas kesehatatr yary dapat

dimanfaatkanketika mengalami masalah kesehatan'

Klinikmemangdimanfratkanmahasisruketikame-
rasakan tidak enak badan ketika berada di kampus.

Jika hanya sekadar merasakan flu semalam, maha-

siswa masih berusaha datang kuliah pagi harinya'

Mahasiswa akan lebih memilih pulang ke rumah asal

ketika merasakan sakit lebih dari dua hari dari pada

harus tinggal di tempat kost. Ada ketidaknyamanafl

ketika mahasiswa sakitjika masih tinggal di rumah

kost. Dengan tidak ingin merepotkan temannya,

mahasiswa lebih memilih pulang ke n.rmah jika sakit'

Aspek Lirrgkuhgan,

Temuan lain dari hasil penelitial teatang makna

hidup bersih dan sehat bagi mahasiswa aktivis dapat

dilihatjuga dari aspek lingkungan. Bagi mahasiswa

hidup belsih dan sehat bukan hanya kebutuhao yang

hanrs dipenuhi secam individrl tehpl lmglo$ganyang

bersih dan sehat perlu dij aga agar bersih dan sehat

secara individu erjamin. Lingkugan yaog bersih dan

sehat bagi mahasiswa bemrti tidak adanya tumpukan

sampah. kamar mandi bersih. ruangan lertata rapi.

si*ulasi udara lancar.

Ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa

yatrg dapat meflgganggu kebersihan adalah masih

adanyapenghuni kainpus yatrgparkir di sembarang

ternpat. Mahasiswa menyadari bahwa fasilitas lahan

parkir sudah banyak disediakan, mmun masih saj a

ada mahasiswa yang parkir di luar area misalnya

sekitar UKM. Keadaan ini dimaklumi karena me-

mang selllakio banyak peoghuni kampus yang mem-

bawa kendaraan.

Secara umum, pernahaman mahasiswa aktivis

terhadap makra hidup bersih dan sehat dari aspek

linglougan cukup positif, Artinya, mahasiswa aktivis

mengetahui dao sadar unhrk be6uat yang terbaik'

Hasil observasi terhadap kondisi rualg-ruang UKM

dan sekitamya diperoleh data bahwa ruang UKM
yang relatifbenih danrapi adalah ruang UKM KSR-

PMIjika dibanditrgt<an dengan UKM lain Kalyataan

ini memang tidak dipungkiri karcna aktivitas UKM

KSR-PMI berkaitan deBgan pe$oalan kesehatao.

Seme[tara ruang UKM-UKM lain terlihat kurang

belsih dan sehat, seperti penataatr barug tidak ter-

tatampi, sepatu dan sandal beNerakan, penemngatr

ruang hrang, tembokpenuh dengubedahasil kary"

mahasiswa, ventilasi ruang kumng dao sirlorlasi udara

diruangkurang..
Belum semua mahasiswa alcivis memiliki kepe-

dulian terhadap pemeliharaan lingkungan sebagai

wujud memaknai hidup sehat. Ada sebagian maha-

siswayang aktifdi salah satu UKM merasakan sudah
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terbiasa hidupjauh dari omng tua sehingga tidak
mengalami kendali ketika harus kost di Malang.
BarrguIr tidur membersihkatr karnat mencuci baju
dan memasak sudah dianggap sebagai pekerjaan

biasa. Agak berbeda dengan mahasiswa yang ti[ggal
bersama orang tua. Sejumlah mahasiswa aktivis
mengakui bahwa hidup sehat dimaknai dengan makan

dan isfuahat teratur dan berpikipositif. Sejumlah

mahasiswa akivis tersebut melgaku tidak pemah

mencuci bajq mernasak kaieba semua pekeiaan ter-

sebut dikerjakan oleh pembantu di rumah.

Berbagai macam perilal't mahasiswa akivis ter-

sebut tidak semata-mata hanya karena kumng peduli,

tetapi dimungkinkan juga karena tidak mengetahui

mekanisme dan prosedur jika menghadapi penoalan

yang memerlukan bantuan orang lai[ dalam hal ini
persoalan kebersihan. Bersih bukan hanya ber-

kurangnya hmpukan sarnpah, tetapi be6ih diarti*an
juga tidak adanya nnnput liar yang tumbuh di sekitar
jalan menuju UKM. Salah sahr fasilitas kebersihafl

yang sangat diperlukanbagi komunitas kampus ada-

lah kamar mandi. Ketersediaan dan ketercukupan

air bersih kamar di mandi, dan saluran pembuangan

air yang lancar (tidak tersumbat) merupakan salah

sahr indikatorperilaku hidup bersih dan sehat. Hasil
penelitianmenunjukkan bahwa terdapat sejumlah ka-

mar mandi yang aimya tersedia cukup dan bersih.

Ketersediaan air bersih dan bak karnar mandi relatif
bersih karena setiap hari adapetugas cledning set
vice yang membersibkan. Bahkan keteNediaan sa-

bun mandi yang akan digunakan setiap kali selesai

melalrrkan aktivitas juga sangat membantu dalam

menjaga kebersihan. Meskipun demikian, ada be-

berapa kamar mandi yang aimya kurang bersih ter-

lihat seperti jarang dibersihkan (dil:uras).

Hasil penelitiaojuga menunjuklan bahwa tidak

adanya tempat cuci taDgai (wastafel) dihalfiryit
semua kantin. Ada beberapa kaa air di beberapa
lokasi tanEn tentu hal ini hanya dimakudkan untuk

kemurlatran menyiam talaman Kondisi demikian ini,
j ika merujuk dari analisis Green ( 1980) disebutkan

bahwa perilaku kesehatan manusia dibentuk oleh tiga

faktor utama, yaitu faktor predisposisi (predispos-

lzg/acror), faktor pemungkin (enab ling factor) dat
faktot pengoat (reinforcing factor). Faktor pre-

disposisi mencakup pengetahuan, fadisi, keper-
cayaan, sistem nilai, tingkat padidikar, tingkat sosial

ekonomi. Bahkan, predisposisi seseorang dapat

mempengaruhi tingkah lakmya terhadap pesan ko-

munikasi. Seseorang cenderung mernbuka diri ter-

hadap ide yang sesuai dengafl minat, kebutuhan dan

sikap yang adapadanya (selective erposure). Sefietr-

tam faktor pemungkin mencakup ketesediaan sarana

datr prasaxara yang pada hakikatnya adalah men-

dukung terwujudnya perilaku. Sedangkan faktor
penguat meliputi sikap dan perilalrr tokoh acuan ke-

lompok atau orang lain yang berarti bagi seseorang

dan belajar dari pelt uatan yang dilahrkan oleh oraog

laif, (v i c ar i o u s r e info lcerzerl) termasuk perilaku

pemimpin alau yaDg dianggap sebagai pemimpin-

Kebersihan lingkungan di lokasi UKM,jika
dirunut dari faklor predispos'Lsi Qredisposing fac-
lor) yang dimiliki rnahasiswa dilihat daxi aspekpenge-

tahuan cukup memadai. Artinya mahasiswa menge-

ahui bahwa rmtuk hidup sehat dan bersih perlu men-

jaga kebersihar. Tetapi j ika dilihat dari faktor pe-

rlnn&n (enablbrgfactor) dari aspek kurangnya sa-

rana rmtuk kebersihar! sangat memprihatinkan.

Mahasiswa tidak dapat membersihkar ruang

UKM atau karnar mandi (bukan) tidak mau tetapi

karcra alat ( en ab I i ng facror) untuk membersihkan

seperti sapu atau sikat tidak tersedia. Tempat sampah

juga tidak memadai sehingga mahasiswa memilih
membuang sampah di sembarang tempat. Perilaku-

perilaku yang kurarg mencerminkan kepedulian

terhadap perilaku hidup bersih dan sehat tersebut

akan semakin menggej ala jkakebilaku (reinfo rc'
in g fact o r) dat'r pejabatberwewenang belum mak-

simal.

J ra dikaji dari pandangan Mead dalam Toedioe

(2008), bahwa di antara stimulus-respotr terdapat

peraD manusia secara unik Tindakan manusia tidak

sekadar sebagai respo[ terhadap stimulus tetapi

merupakan hasil kaj ian terhadap stimulus sebelum

memberikan respon. Temuan penelitian inijuga di-

perkuat oleh pendapat Coleman (1990) lang menya-

takan bahwa dalam kehidupar nyata orang tidak
selalu berperilaku msional. Secaramilco, diakui ada-

nya wewenang dan hak yang dimiliki oleh individu

terhadap individu lainnya, dan secara mako diaLni

sebagai perilaku kolektil Artinya, dimunghnkan ada

seorang mahasiswiyang tidak mau berpflilaku ber-

sih dan sehat akhimya mahasiswa lain meniru, dan

jadilah penhku kurang menj aga kebenihan di ling-

kungan UKM menjadi perilaku kolektif
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Perilaku hidup bercih dar sehat merupakan pi-
lihan yang didasari pada pemahaman makna. Sehat
bagi siapa dan benih bagi siapa. Sebagai makhluk
sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama
anggota komudtasnya diperlukankomitmen untuk
saliry mempefiahankar kondisi agar tidak menjadi
sakit. Meskipun sakit datr penyakit adalah keadaar
masing-masmgindi\,1fu tetapiupalamenganbalikan
sakit merjadi sehat diperlukan orang lain. Itu1 ini ber-
arti,jika mahasiswa menjadi tidak sehat aton banyak
pihak yang terkem dampak termasuk masyarakat
sebagai pembelajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulatr

Pertarna, hifup be$ih dan sehat dimakmi oleh
mahasiswa sangat beragam. Kedua, secam umum
mahasiswa sadar bahwa hidup perlu meDjaga
kesehatan dan kebersihaq tetapi untuk semtrtiasa
berperilaku hidup bersih dan sehat memerlukan
fasilitas dan dorongan dari pejabat yang berwewe-
nang. Ketiga, sosialisasi hidup beNih dan sehat
diperlukan bukan hanya bagi mahasiswa tetapi di-
peruntuu<an semua pihak dan dilakukal secara terus
menerus, termasukperlunFsosialisasi terhadap pem-
bagian tugas menjaga kebersihan di lingkuagan
UKM.

Saran

Untukmenumbuhka4 memelihara, dan mem-
perkuat perilaku hidup bersih dan sehat bagi
malusiswa aktivis LIKM khususnya, disaraqkan atau
direkomendasikan bebempa hal berikut! (l) perlu
dilakukan penelitian lanjut terkait dengatr model
sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat; (2) perlu
kebijakan secara tegas baik dalam hal pemberian
penghargaan bagi yary berperilaku be6ih dan sehat

maupunpenrberian sadcsi bagi yary tidak berperilaku
sehat; dan (3) perlu dirumuskan kebijakar terkait
dengan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dila-
kukan secara terintegmsi mulai dari tingkat JuusarL
Fakultas maupun Universitas.
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