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INTISARI
Latar belakang : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang
dilakukan oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan normanorma kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam
pembangunan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya.
Indikator PHBS tatanan rumah tangga itu sendiri terdiri dari 10 indikator. Ratarata pelaksanaan PHBS di Yogyakarta menurut Riskesdas sekitar 61%.
Tujuan : Diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBS
tatanan rumah tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta.
Metode : Populasi dalam penelitian ini semua kepala keluarga atau kepala rumah
tangga di Sudagaran rw 12 Yogyakarta, sedangkan sampelnya kepala keluarga
atau kepala rumah tangga. Menggunakan pendekatan survey dengan rancangan
penelitian deskriptif analitik. Teknik sampling mengunakan simple random
sampling. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.
Uji analisis yang digunakan adalah rerata (uji mean).
Hasil : Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat Pengetahuan
PHBS kurang (9,2 %), cukup (29,2%), baik (61,5%). Sikap PHBS kurang
(18,5%), cukup (66,2%), baik (15,4%). Sosial Ekonomi Rumah Tangga : a)
pendapatan rendah (86.2%), tinggi (13,8%). b) pendidikan dasar (63,1%),
menengah (36,9%). c) pekerjaan tidak bekerja (24,6%), bekerja (75,4%). Usia 2432 tahun (35,4%), 33-41 tahun (52,3%), 42-50 tahun (9,25%), 51-59 tahun
(3,1%). Jenis Kelamin perempuan (60%), Laki-laki (40%).
Kesimpulan : Pengetahuan responden terhadap PHBS masuk dalam kategori
baik, sikap responden terhadap PHBS masuk dalam kategori cukup, pendapatan
masuk dalam kategori rendah, mayoritas pendidikan responden masuk dalam
kategori dasar, mayoritas responden masuk dalam kategori bekerja, responden
berusia 33-41 tahun, responden berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini dapat
memberikan gambaran tentang PHBS dan tingkat pengetahuan masyarakat
tentang PHBS sebagai dorongan agar petugas Puskesmas meningkatkan kinerja
dalam meningkatkan PHBS kesehatan.
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ABSTRACT
Background: Clean and Healthy Behavior are the intervention taken by
individual, group or communities bassed on the norms of health, help themselves
and take an active role in the development of health to obtain the highest possible
level of health. Clean and healthy behavior of household consist of 10 indicators.
The average of healthy behavior in Yogyakarta based on RISKESDAS
aproximately 61%.
Objective: To know the implementation of clean and healthy behavior in
household in Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta.
Methods: This study used survey approaching descriptive analytic design. The
head of family in Sudagaran were involved as population in this study. Simple
random sampling was used as sampling technique. Methodology of the research
using quantitative data which is taken from the questionare. Analysis research
used is mean test.
Results: Based on the results of the study showed that the level of PHBS
knowledge less (9.2%), adequate (29.2%), good (61.5%). Attitude of PHBS less
(18.5%), sufficient (66.2%), good (15.4%). Socioeconomic Household: a) low
income (86.2%), high (13.8%). b) primary education (63.1%), intermediate
(36.9%). c) employment is not working (24.6%), work (75.4%). Aged 24-32 years
(35.4%), 33-41 years (52.3%), 42-50 years (9.25%), 51-59 years (3.1%). Sex
female (60%), male (40%).
Conclusion: Knowledge of respondents to PHBS in good category, the attitude of
the respondents towards PHBS in the adequate category, income in the low
category, the majority of respondents for education in in the elementry, the
majority of respondents in the work category, respondents aged 33-41 years,
respondents are female. This research can provide an overview of PHBS and the
level of public knowledge about PHBS as encouraged to improve health worker
performance in improving PHBS.
Keywords : PHBS
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Derajat kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh
dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan
kesehatan menempati peran penting dalam pembangunan. Peningkatan derajat
kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku sehingga peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat perlu memperoleh perhatian utama dalam pembangunan
kesehatan (Dinkes DIY, 2008).
Visi Indonesia sehat 2010 yang telah dirumuskan Depkes (1999)
menyatakan bahwa gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin
dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara
yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku
yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perilaku masyarakat diharapkan
lebih proaktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko
terjadinya penyakit, dan aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat (Moertjahjo,
2002).
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang dilakukan
oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma
kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam pembangunan
kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya (PHBS soko
guru Bantul sehat, 2005). Program promosi PHBS merupakan pendekatan
terencana untuk mencegah penyakit menular melalui pengadopsian perubahan
perilaku oleh masyarakat luas. Program ini dimulai dengan apa yang diketahui,
diinginkan dan dilakukan masyarakat setempat dan mengembangkan program
berdasarkan informasi tersebut (Curtis V dkk, 1997 cit. Moertjahjo, 2002).
Program PHBS terbagi dalam 5 tatanan yang masing-masing memiliki indikator
tersendiri, yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan,
dan tatanan tempat umum.

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu upaya
untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi
perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui pendekatan advokasi, bina
suasana dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mampu mengenali, mengatasi
masalahnya sendiri, dan dapat menerapkan cara-cara hidup bersih dan sehat
dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya dalam tatanan
rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum maupun sarana
kesehatan. Tiap tatanan terdapat indikator masing-masing yang hal tersebut
disesuaikan dengan urgenitas permasalahan kesehatan di tiap kabupaten (Depkes,
2002).
Secara

nasional

Data
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Kesehatan

Dasar
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2010

menunjukkan prosentase penduduk yang merokok setiap hari 28,2%, rumah
tangga yang memiliki jamban sehat 55,4%, ibu yang melakukan pemeriksaan
kehamilan (ANC) dengan 6-8 jenis pemeriksaan hanya 56,8% dan balita yang
ditimbang selama 6 bulan terakhir sebesar 67,1%. Masyarakat berupaya
meningkatkan perilaku sehat keluarga sejak dini, agar pada tahun 2014 PHBS di
rumah tangga secara terus menerus diharapkan derajat kesehatan masyarakat
Indonesia akan meningkat (Depkes RI, 2010).
Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu alat untuk
menilai keadaan atau permasalahan kesehatan. Indikator PHBS rumah tangga
yang digunakan yaitu mengacu kepada standar pelayanan bidang kesehatan ada
sepuluh indikator menurut DinKes DIY, 2011 yaitu: persalinan ditolong oleh
tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, menimbang
berat badan balita setiap bulan, menggunakan air bersih yang memenuhi syarat
kesehatan, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban
sehat, melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah dan lingkungannya,
mengkonsumsi sayuran dan atau buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik atau
olah raga dan tidak merokok.
Riskesdas (2010) menyatakan bahwa merokok merupakan salah satu
perilaku yang menjadi faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Hasil Riskesdas

2010 menunjukan bahwa prevalensi perokok di DIY sebesar 31,6% dan sebanyak
66,1% masih merokok di dalam rumah. Presentase rumah tangga bebas asap
rokok di DIY baru mencapai 44,6%, tertinggi di Kota Yogyakarta (52,1%) dan
terendah di Gunungkidul (40,2%). Penggunaan fasilitas buang air besar di DIY
sendiri 75,5%, bersama 17,9%, umum 2,1% dan tidak ada 4,5%. Pemberian ASI
ekslusif di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 63,4%.
PHBS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil penelitian Amalia (2009),
menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan merupakan faktor yang
mempengaruhi PHBS. Putri (2009), menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan
antara tingkat pengetahuan siswa dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan
nilai p = 0,245 (p > 0,05). Hasil penelitian Agustinus (2007), menyatakan bahwa
tingkat pendidikan dan sikap karyawan merupakan faktor yang paling dominan
memberikan pengaruh kepada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Ariyani (2007)
menyatakan bahwa tingkat pengetahuan karyawan tentang PHBS memiliki
keterkaitan dengan perilaku karyawan terhadap PHBS. Timisela (2007)
pengalaman karyawan atas paparan media informasi kesehatan berupa leaflet,
buku, stiker dan televisi lokal memiliki keterkaitan dengan perilaku karyawan
tentang PHBS.
Hasil survey pendahuluan tanggal 27 Februari 2012 di Kelurahan Tegal
Rejo didapatkan data tentang pelaksanaan PHBS dengan angka presentase
pelaksanaan PHBS terendah yaitu RW 6 jumlah KK 215 dengan presentase PHBS
sebesar 60,5% dengan nilai indikator terendah yaitu 1) Mencuci tangan 45 %; 2)
Merokok 25%; 3) Aktifitas fisik 55%. RW 8 jumlah KK sebesar 41 dengan
presentase PHBS sebesar 48,8% dengan nilai indikator terendah yaitu 1) Merokok
33%; 2) Jamban 60%; 3) Aktivitas fisik 53%. RW 9 jumlah KK sebesar 79
dengan presentase PHBS sebesar 57 % dengan nilai indikator terendah yaitu 1)
Merokok 25%; 2) Aktifitas Olahraga 50%; 3) Memberantas Jentik Nyamuk 48%.
RW 10 jumlah KK sebesar 98 dengan presentase PHBS sebesar 67% dengan nilai
indikator terendah yaitu 1) merokok 23%; 2) Aktifitas Olahraga 68%. RW 12
jumlah KK 173 dengan presentase PHBS sebesar 19,5% dengan nilai indikator
terendah yaitu 1) Merokok 20%; 2) Mencuci tangan 50%; 3) Mengunakan air

bersih 52%; 4) Aktifitas olahraga 55%; 5) Makan sayur dan buahan 50%. Dari
hasil diatas, terlihat bahwa perilaku PHBS yang paling rendah terdapat di RW 12
dengan presentase PHBS sebesar 19,5%. (Puskesmas Tegal Rejo, 2011).
Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat Tatanan Rumah Tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah
sebagai berikut “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PHBS tatanan rumah
tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBS tatanan
rumah tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta.
2. Tujuan Khusus
a. Diketahuinya faktor pengetahuan yang mempengaruhi perilaku PHBS
tatanan rumah tangga.
b. Diketahuinya faktor sikap yang mempengaruhi perilaku PHBS tatanan
rumah tangga.
c. Diketahuinya faktor-faktor demografis seperti sosial-ekonomi, umur, jenis
kelamin yang mempengaruhi perilaku PHBS tatanan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Instansi pendidikan

Memberikan gambaran pengetahuan dan sikap terhadap perilaku hidup bersih
dan sehat.

2. Bagi Puskesmas

Memberikan gambaran pengetahuan dan sikap PHBS masyarakat di Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta dan juga memberi dorongan dalam
meningkatkan PHBS masyarakat misalnya dengan penyuluhan kesehatan.
3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang PHBS dan meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan
lingkungan dan keluarga.

E. Keaslian Penelitian
1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2011) meneliti tentang Hubungan
Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di Wilayah Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian korelation dengan pendekatan waktu yang
digunakan adalah cross sectional. Teknik analisis yang dipakai adalah
Spearman rank. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat. Teknik
pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus solvin kemudian simple
random sampling untuk mencari jumlah per RT digunakan rumus jumlah Ibu
rumah tangga/total ibu rumah x besar sampel. Jumlah sampel adalah 242 ibu
rumah tangga. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dari 242 Ibu rumah tangga
pengetahuan mengenai PHBS adalah sedang 40,6%, sikap mengenai PHBS
adalah sedang 89,9%, dan PHBS adalah sedang 84,1%. Hasil uji korelasi
sperman tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan
PHBS, dan sikap PHBS.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel
penelitian dan metode penelitian. Peneliti menggunakan satu variabel yaitu
faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS dan menggunakan metode deskriptif
analitik. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik
pengambilan sampel yaitu simple random sampling.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus (2007), Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat Jurusan Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Gajah Mada
dengan judul “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada

Karyawan Dinas Kesehatan Propinsi Papua”. Penelitian ini merupakan
penelitian Cross Sectional dengan jenis penelitian Observasional. Analisis data
menggunakan Univariat, Bivariat, Multivariat. Analisis statistik menggunakan
Korelasi dan Regresi Logistik. Subjek penelitian adalah semua karyawan Dinas
Kesehatan Propinsi Papua. Hasil menunjukkan tingkat pendidikan dan sikap
karyawan merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh
kepada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat karyawan Dinas Kesehatan Propinsi
Papua.
Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode,
variabel dan populasi penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif
analitik dan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS serta populasi
kepala keluarga.
3. Susanti (2010) yang meneliti tentang “Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat pada Tatanan Rumah Tangga Terhadap Kejadian Diare di Dusun
Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman”.
Penelitian tersebut merupakan penelitian non eksperimen dengan metode
survey dan observasi mengunakan correlation. Penelitian dilaksanakan Dusun
Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman yang
di lakukan pada bulan juni 2010. Subyek penelitian adalah keluarga yang
tinggal di Dusun Degolan yang memenuhi syarat dan criteria yang telah
ditentukan, teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik total sampling
yaitu sebanyak 160 KK responden, yang masing-masing mewakili satu
keluarga. Instrument yang digunakan berupa kuesioner dengan menggunakan
analisis chi square. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara statistic
tidak ada hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah
tangga dengan kejadian diare di Dusun Degolan Desa Umbulmartani
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Beberapa indikator PHBS seperti
perilaku penggunaan jamban, mencuci tangan, ketersedian air bersih, sanitasi
makanan dan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif serta pengelolaan
sampah tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian diare di
dusun tersebut.

Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya terletak pada metode, dan
variabel penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik dan
mengunakan satu variabel penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
PHBS. Persamaan pada penelitian sebelumnya terletak pada teknik
pengumpulan data yaitu kuesioner

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
1.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sudagaran RW 12 Yogyakarta terletak di Kelurahan Tegal Rejo
Kecamatan Tegal Rejo Yogyakarta, dengan batas wilayah Sebelah Utara :
berbatasan dengan Sudagaran RW 11, Sebelah Selatan : Kecamatan
Wirobrajan, Sebelah Timur : Sungai Winongo, Sebelah Barat : Kelurahan
Pakuncen.
Sudagaran merupakan daerah padat penduduk yang mayoritas
penduduknya bekerja sebagai pedagang. Di Sudagaran terdapat Sungai
Winongo dimana sungai tersebut masih banyak sampah-sampah yang
berserakan, dan sebagian warganya masih bergantung dengan Sungai
Winongo untuk melakukan aktivitas seperti mencuci, bab, mandi. Selain itu
kepala keluarga masih banyak yang merokok di dalam rumah maupun di luar
rumah.

2.

Analisis Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) tatanan
rumah tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta, maka dapat
disajikan beberapa data penelitian sebagai berikut.
a. Pengetahuan PHBS
Tabel 4.1.
Distribusi Frekuensi Pengetahuan keluarga tentang PHBS Tatanan Rumah
Tangga di Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Tingkat Pengetahuan PHBS
Kurang
Cukup
Baik
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
6
19
40
65

Prosentase (%)
9.2
29.2
61.5
100

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di wilayah
Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta memiliki tingkat pengetahuan tentang
PHBS masuk dalam kategori baik sebanyak 40 orang (61,5%).
b. Sikap PHBS
Tabel 4.2.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Sikap keluraga tentang PHBS
Tatanan Rumah Tangga di Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Sikap PHBS
Kurang
Cukup
Baik
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
12
43
10
65

Prosentase (%)
18.5
66.2
15.4
100.0

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa mayoritas tatanan rumah tangga di
Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta memiliki sikap PHBS yang masuk
dalam kategori cukup sebanyak 43 orang (66,2%).

c. Sosial Ekonomi Rumah Tangga
1) Pendapatan per Bulan Kepala Keluarga (KK)
Tabel 4.3.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Pendapatan Kepala Keluarga
(KK) di Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Pendapatan KK
Rendah (≤ UMR Rp 892660)
Tinggi (≥ UMR Rp 892.660)
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
56
9
65

Prosentase
(%)
86.2
13.8
100.0

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan Kepala Keluarga
(KK) per bulan di wilayah Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta masuk
dalam kategori rendah atau kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) sebesar
Rp 892.660, sebanyak 56 orang (86,2%).

2) Pendidikan Formal
Tabel 4.4.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Masyarakat di Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Tingkat Pendidikan
Dasar (SD - SMP)
Menengah (SMA)
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
41
24
65

Prosentase (%)
63.1
36.9
100.0

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan formal
masyarakat di wilayah Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta masuk dalam
kategori pendidikan dasar yang terdiri dari tamatan SD – SMP sebanyak 41 orang
(63,1).
3) Pekerjaan
Tabel 4.5.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Status Bekerja Masyarakat di
Sudagaran RW 12
Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Status Bekerja
Jumlah (n)
Tidak Bekerja
16
Bekerja
49
Total
65
Sumber: Data Primer, 2013

Prosentase (%)
24.6
75.4
100.0

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Sudagaran RW 12
Tegal rejo Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini berstatus
bekerja sebanyak 49 orang (75,4).

d. Usia
Tabel 4.6.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Usia (Responden) di Wilayah
Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Kategori Usia (Tahun)
24 - 32 Tahun
33 - 41 Tahun
42 - 50 Tahun
51 - 59 Tahun
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
23
34
6
2
65

Prosentase (%)
35.4
52.3
9.2
3.1
100.0

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi
responden penelitian berusia pada kisaran 33 – 41 tahun sebanyak 34 orang
(52,3%).

e. Jenis Kelamin
Tabel 4.7.
Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkan Jenis Kelamin (Responden) di
Wilayah Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta Januari 2013
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki
Total
Sumber: Data Primer, 2013

Jumlah (n)
39
26
65

Prosentase (%)
60.0
40.0
100

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi
responden penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang (60%).

B. Pembahasan

1.

Pengetahuan
Pengetahuan merupakan dasar atau kunci untuk melakukan sesuatu
karena pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu
seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (Notoatmodjo,
2005).

Hasil

penelitian Ariyani

(2007) menyatakan bahwa tingkat

pengetahuan karyawan tentang PHBS memiliki keterkaitan dengan perilaku
karyawan terhadap PHBS.
Pengetahuan responden terhadap PHBS masuk dalam kategori baik
hasil penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani
(2007) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan karyawan tentang PHBS
memiliki keterkaitan dengan perilaku karyawan terhadap PHBS. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan salah satunya adalah Usia.
Bertambahnya usia seseorang dapat

berpengaruh pada pertambahan

pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau
menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat akan
berkurang.

2.

Sikap
Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari
seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap itu tidak dapat langsung
dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang
tertutup. Sikap secara nyata menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi
terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi
yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo 2007). Hasil
penelitian Agustinus (2007) dengan judul “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat pada Karyawan Dinas Kesehatan Propinsi Papua”
menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan sikap karyawan merupakan faktor

yang paling dominan memberikan pengaruh kepada Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat karyawan Dinas Kesehatan Propinsi Papua.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 43 orang (66,2%)
bersikap cukup terhadap PHBS. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor
lain yang turut memegang peranan adalah faktor internal dalam diri pribadi itu
yaitu selektivitas sendiri, daya pilih sendiri atau minat perhatian untuk
menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya
sendiri. Selektivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan
menyebabkan seseorang menginter-pretasikan stimulus secara berbeda.

3.

Sosial Ekonomi
a. Pendapatan
Pendapatan menggambarkan aliran sumber ekonomi dalam
beberapa periode waktu tertentu. Individu dengan pendapatan yang lebih
tinggi memungkinkan dalam membiayai perawatan kesehatan dan
kemampuan dalam pemenuhan nutrisi yang yang baik, rumah tangga,
pendidikan dan reaksi (Shavers, 2007). Hasil uji deskriptif yang
menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang berdomisili di wilayah
Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta masuk dalam kategori rendah
atau kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 892.660,
sebanyak 56 orang (86,2%) dan sebaliknya kategori pendapatan yang
paling sedikit ditemukan adalah kategori tinggi yang besarnya di atas
UMR senilai Rp Rp 892.660, yaitu sebanyak 9 orang (13,8%).
Hasil

penelitian

Faturrahman

dan

Mollo

(2005)

bahwa

tingkat pendapatan berkaitan dengan kemiskinan yang akan berpengaruh
pada status kesehatan masyarakat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi
antara

lain

adalah

jenis

pekerjaan,

pendidikan

formal

kepala

keluarga, jumlah anggota keluarga dan lain-lain (Sumiarto, 2004).
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widoyono (2008)
bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat wawasan masyarakat mengenai sanitasi lingkungan.

Tingkat pendapatan berhubungan dengan PHBS juga sesuai dengan
hasil penelitian Nasrul (2007) bahwa terdapat hubungan antara pendapatan
atau kemampuan finansial dengan PHBS dengan sampel sebanyak 45
orang di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok. Hasil penelitian hubungan
antara pendapatan dan PHBS pada pedagang, juga didukung oleh hasil
penelitian Daud (2009) dengan sampel sebanyak 86 orang masyarakat di
pesisir pantai Desa Huangobotu

Kecamatan Kabila Kabupaten

Gorontalo menunjukkan bahwa adanya hubungan tingkat pendapatan
masyarakat dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pendapatan responden masuk dalam kategori rendah atau kurang
dari Upah Minimum Regional (UMR) hasil penelitian ini terkait dengan
penelitian yang dilakukan oleh Faturrahman dan Mollo (2005) bahwa
tingkat pendapatan berkaitan dengan kemiskinan yang akan berpengaruh
pada status kesehatan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi
antara lain adalah jenis pekerjaan dan pendidikan formal.
b. Pendidikan
Pendidikan adalah indikator yang paling luas dalam status sosial
ekonomi.

Hal

ini

berkaitan

dengan

kemampuan

dalam

mengkarakteristikkan tingkat pendidikan yang diraih oleh sebagian besar
individu. Pendidikan merupakan komponen yang paling dasar dalam status
sosial ekonomi karena hal ini mempengaruhi kesempatan dalam
memeperoleh pekerjaan dan pendapatan seseorang. Individu dengan
pendidikan yang tinggi menjadi sangat mungkin untuk bersosialisasi
dengan gaya hidup dan perilaku promosi kesehatan dan mempunyai
kondisi ekonomi, pekerjaan dan kondisi psikologi yang lebih baik
(Shavers, 2007).
Hasil penelitian Hardiyanto (2004), bahwa tingkat pendidikan yang
kurang mendukung merupakan salah satu penyebab rendahnya kesadaran
kesehatan lingkungan, karena kesadaran memerlukan pemahaman yang
baik akan arti pentingnya kondisi lingkungan yang sehat. Semakin baik
tingkat pendidikan formal, maka semakin baik pengetahuan tentang

kesehatan, sehingga akan mematangkan pemahaman tentang pengetahuan
kesehatan lingkungan dan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan
termasuk penerapan prinsip-prinsip hidup sehat.
Pendidikan dapat meningkatkan kematangan intelektual seseorang.
Kematangan intelektual ini berpengaruh pada wawasan, cara berfikir, baik
dalam cara pengambilan keputusan maupun dalam pembuatan kebijakan.
Semakin tinggi pendidikan formal, akan semakin baik pengetahuan
tentang kesehatan (Hastono, 2005). Hasil penelitian Ulfa (2009) yang
menemukan adanya keterkaitan antara pendidikan dan perilaku hidup
bersih dan sehat didukung pada 48 siswa-siswi SDN Pajagalan I dan SDN
Pajagalan II yang bertempat tinggal di Kelurahan Pajagalan menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan
orang tua terhadap PHBS anak di SDN Pajagalan I dan SDN Pajagalan II
di Kabupaten Sumenep.
Dari hasil penelitian ini didaptkan bahwa sebagian besar responden
masuk dalam kategori pendidikan dasar yaitu SD-SMP. Meskipun
pendidikan responden masuk dalam kategori rendah akan tetapi
pengetahuan terhadap PHBS masuk dalam kategori baik. Hal ini karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu faktor yang mempengaruhi
adalah informasi. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah
tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media
misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan
pengetahuan seseorang. Informasi yang didapat oleh masyarakat
Sudagaran diperoleh melalui penyuluhan oleh kader dan tenaga kesehatan
yang dilakukan setiap bulan.
c. Pekerjaan
Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pengaruh pekerjaan
terhadap kesehatan umumnya berfokus pada kelas sosial, pekerjaan,
kedudukan pekerjaan, dan peran secara fisik dalam pekerjaan. Hasil uji
deskriptif yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang
berdomisili di wilayah Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta yang

menjadi responden dalam penelitian ini berstatus bekerja sebanyak 49
orang (75,4%) dan sisanya sebanyak 16 orang (24,6%) berstatus tidak
bekerja.
Di dalam lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang
memperoleh informasi kesehatan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden sebagian
besar berstatus bekerja. Perilaku Hidup Bersih dan sehat keluarga tidak
hanya diukur dari aspek fisik dan mental saja, tetapi juga diukur dari
produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan
secara ekonomi sehingga diharapkan dapat lebih mendorong atau
memfasilitasi keluarga untuk PHBS. Hal ini didukung oleh hasil penelitian
Umiati (2005) menunjukan adanya hubungan antara pekerjaan karyawan
dengan perilaku PHBS di Rumah Makan Cepat Saji di Desa Huangobotu
Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo.

4.

Usia
Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai
berulang tahun (Nursalam, 2003). Hasil uji deskriptif yang menunjukkan
bahwa mayoritas masyarakat yang berdomisili di wilayah Sudagaran RW 12
Tegal Rejo Yogyakarta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang
menjadi responden penelitian berusia pada kisaran 33 – 41 tahun sebanyak 34
orang (52,3%) dan sebaliknya kisaran usia yang paling sedikit ditemukan
adalah 51 – 59 tahun sebanyak 2 orang (3,1%).
Usia mereka yang mayoritas berkisar antara 33 – 41 tahun, yang dapat
dikategorikan sebagai usia muda atau usia produktif. Responden dengan usia
yang masih muda dan produktif cenderung memiliki sikap dan pengetahuan
PHBS yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berusia remaja atau
bahkan sebaliknya usia lansia. Sebab, usia berkaitan dengan kemampuan daya
pikir, kedewasaan dalam bersikap serta daya adaptasi dalam menerima
perubahan-perubahan baru khususnya yang mengarah pada peningkatan
kualitas hidup dan derajat kesehatan, seperti PHBS. Hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian Andriardi (2011) yang mengatakan bahwa ada hubungan
antara usia responden masyarakat dengan perilaku PHBS di Kayen Raya
Sleman Yogyakarta.

5.

Jenis Kelamin
Hasil uji deskriptif yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat
yang berdomisili di wilayah Sudagaran RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta yang
menjadi responden penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang
(60%) dan sisanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang (40%). Hasil
penelitian Rohmah (2012) mengatakan bahwa tidak ada hubungan bermakna
antara jenis kelamin dengan PHBS pada tatanan rumah tangga di wilayah
Desa Menco Kecamatan Wedung Demak. Berbeda dengan pendapat di atas,
temuan Khumairah (2012) menunjukkan adanya perbedaan sikap dan
pengetahuan PHBS antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini dipengaruhi
oleh faktor lingkungan. Dari hasil penelitian ini mayoritas responden berjenis
kelamin perempuan dan memiliki pengetahuan terhadap PHBS masuk dalam
kategori baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khumairah
(2012) perbedaan sikap dan pengetahuan PHBS antara laki-laki dan
perempuan, perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jika
lingkungan di sekitarnya senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan
sehat dapat menimbulkan perilaku yang positif pada rumah tangga tersebut
untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Tidak membedakan apakah
itu laki-laki atau perempuan.

C. Keterbatasan Peneliti
1. Kesulitan Penelitian
Sedangkan kesulitan peneliti adalah peneliti harus menyesuaikan waktu luang
keluarga untuk bersedia mengisi kuesioner penelitian. Selain itu ada sebagian
keluarga yang menolak untuk mengisi kuesioner, peneliti memberikan
penjelasan dan pendekatan kepada keluarga serta memberikan informed

consent untuk menyakinkan keluarga bahwa identitas keluarga akan
dirahasiakan.

2. Kelemahan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan alat ukur
berupa kuesioner saja, tanpa diikuti dengan observasi atau wawancara yang
mendalam tentang PHBS pada tatanan rumah tangga di Wilayah Sudagaran
RW 12 Tegal Rejo Yogyakarta sehingga pendekatan terhadap permasalahan
PHBS kurang bisa terungkap karena peneliti hanya ingin mengetahui gambaran
umum tentang pengetahuan, sikap, sosial-ekonomi, usia dan jenis kelamin saja.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sebagian besar tingkat pengetahuan responden terhadap PHBS masuk dalam
kategori baik.
2. Sebagian besar sikap responden terhadap PHBS masuk dalam kategori cukup.
3. Sosial Ekonomi
a. Sebagian besar pendapatan responden masuk dalam kategori rendah.
b. Mayoritas tingkat pendidikan responden masuk dalam kategori dasar (SDSMP).
c. Mayoritas responden masuk dalam kategori bekerja.
4. Responden mayoritas berusia 33-41 tahun.
5. Responden mayoritas berjenis kelamin perempuan.

B. Saran
Sebagai penutup dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa
saran sebagai berikut
1. Bagi Puskesmas Tegal Rejo
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktorfaktor yang mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan
Rumah Tangga di Sudagaran Rw 12 Tegal Rejo Yogyakarta.
2. Bagi Masyarakat di Sudagaran RW 12
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktorfaktor yang mempengaruhi PHBS tatanan rumah tangga seperti
pengetahuan, sikap, sosial ekonomi, umur dan jenis kelamin.
3. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan Stikes A Yani Yogyakarta
Hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit wawasan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS seperti pengetahuan, sikap, sosial
ekonomi, umur dan jenis kelamin di tatanan masyarakat .
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