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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai visi Indonesia sehat 

2010 yaitu dimana bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan sehat. 

Penduduknya berperilaku bersih dan sehat, mampu menjangkau pelayanan 

kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Perilaku sehat adalah proaktif untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah factor terjadinya 

penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam 

gerakan kesehatan masyarakat (Depkes & Kes.Sosial, 2002) 

Sesuai tuntutan reformasi maka sektor kesehatan juga mengalami  

perubahan yang sangat  mendasar  yaitu mengajak dan memotivasi masyarakat 

pada umumnya dan penyelenggara kesehatan pada khususnya untuk mulai 

merubah pola piker dari sudut pandang sakit menjadi sudut pandang sehat 

yang lebih dikenal dengan paradigm sehat (Dinkes Demak, 2000). Pada 

intinya, paradigma sehat berarti pembangunan kesehatan lebih menekankan 

pada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan 

rehabilitative (Depkes RI, 2001) 

Pembangunan di bidang kesehatan juga berjalan dengan cepat, untuk 

itu diperlukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan. 

Pencapaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan dapat di nilai dengan 

pencapaian target pembangunan kesehatan, salah satu target pembangunan 
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dibidang kesehatan adalah tercapainya 65% setiap rumah tangga yang 

mempunyai tempat MCK. (Depkes RI, 2004) 

Kebiasaan buang air besar di sungai merupakan kebiasaan  warga yang 

tinggal di bantaran sungai Logatung yang masa bodoh akan kemajuan zaman 

sekarang ini. Kebiasan buang air besar ini sudah terjadi selama bertahun-tahun 

lamanya. Menurut kepala desa dan bidan desa setempat mengatakan bahwa 

ada beberapa hal alasan warga yang tinggal di bantaran sungai Logatung 

membuang air besar disungai: 

1. Warga di bantaran sungai Logatung tidak mempunyai jamban, warga di 

bantaran sungai Logatung,Kebon Agung, Demak banyak yang belum 

mempunyai jamban keluarga. Warga bantaran di sungai buang air besar 

pada  disungai. Karena dalam PHBS buang air besar di sungai merupakan 

perilaku tidak sehat. 

2. Keadan ekonomi, pada waga bantaran di sungai Logatung, Kebon Agung, 

Demak sebagian besar bekerja sebagai buruh tani.Penghasilan belu 

mencukupi untuk membangun jamban keluarga, keadaan ekonomi yang 

sangat sederhana. 

3. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih, pada warga bantaran sungai 

Logatung , Kebon Agung, Demak sangat sulit untuk mendapatkan sumber 

air bersih, di desa ini jarang di temui  air sumur yang bersih. Warga di 

bantaran sungai  banyak yang menggunakan air sungai untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci, mandi, bahkan 

untuk air minum  pun juga mengambil air sungai yang diambil langsung 
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dari air yang mengalir disungai menggunakan selang, dan air diendapkan 

dulu sebelum air di gunakan. 

4. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, warga bantaran di sungai 

Logatung,Kebon Agung, Demak belum tahu akan pentingnya kesehatan 

bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarga lainnya. Sebagian besar 

masyarakat  pendidikannya hanya sampai SD. 

Warga bantaran sungai Logatung sebagian besar yang bermukim 

dibeberapa kawasan tersebut masih memakai aliran sungai sebagai tempat 

MCK. Berdasarkan data dari puskesmas tahun 2010 banyak warga bantaran 

sungai Logatung yang BAB di sungai, hal tersebut di karenakan sikap dan 

perilaku warga di bantaran sungai Logatung yang tidak mengetahui cara hidup 

sehat.Oleh karena itu pemerintah setempat menggalakkan pembuatan sarana 

dan prasarana untuk MCK. 

Berdasarkan hasil observasi dan survey pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti di bantaran sungan Logatung terlihat banyak masyarakat yang 

memiliki kebiasaan buang air besar di sungai yaitu sebanyak 34 keluarga. 

Kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai secara umum kurang bersih 

karena banyak rumah yang kumuh dan tidak mempunyai sarana MCK. 

Berdasarkan uraian di atas banyak pertanyaan yang mungkin timbul 

mengenai fenomena tersebut, antara lain berkaitan dengan pengetahuan dan 

sikap dan kebiasaan buang air di sungai. Berdasarkan fenomena-fenomena 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 
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antara pengetahuan dan sikap dengan kebiasaan BAB di sungai pada 

masyarakat di bantaran sungai Logatung Kebon Agung Demak”. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan 

kebiasaan BAB pada masyarakat di bantaran sungai Logatung, Kebon  Agung, 

Demak”. 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap  Dengan 

Kebiasaan BAB Di Bantaran sungai Logatung, Kebon Agung, Demak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  tingkat pengetahuan tentang BAB pada masyarakat 

di bantaran sungai Logatung, Kebon Agung, Demak. 

b. Untuk mengetahui sikap BAB pada masyarakat di bantaran sungai 

Logatung, Kebon Agung, Demak  

c. Untuk mengetahui kebiasaan BAB pada masyarakat di bantaran sungai 

Logatung, Kebon Agung, Demak  

d. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kebiasaan BAB 

pada masyarakat di bantaran sungai Logatung, Kebon Agung, Demak. 

e. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan kebiasaan BAB pada 

masyarakat di bantaran sungai Logatung, Kebon Agung, Demak. 



  5

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan di bidang keperawatan terkait dengan 

kesehatan  

2. Secara praktis 

a. Dinas Kesehatan Kab. Demak 

Memberi gambaran perilaku kebiasaan buang air besar di sungai di 

bantaran sungai Logatung yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan kesehatan dan perencanan 

program pembangunan kesehatan. 

b. Warga di bantaran sungai Logatung, Kebon Agung, Demak 

Memberikan gambaran kebiasaan buang air besar di sungai  

c. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan tentang sikap 

dengan kebiasaan buang air besar di sungai  

 

E. Kealian Penelitian 

Beberapa penelitian yang pernah di lakukan mengenai topik yang akan 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Wantiyah, 2004 yang meneliti tentang “Gambaran Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat pada Tatanan Rumah Tangga di RW 04 Kelurahan Terban 

Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuma 2 Sleman”. Penelitian tersebut 

merupakan penelitian survey yang dilakukan di RW 04 Kelurahan Terban 
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yang merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Gondokusuma 2, 

yang di laksakan pada bulan Februari 2004. Subyek penelitiannya adalah 

keluarga yang tinggal di RW 04 Kelurahan Terban . Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dengan wawancara tidak 

terstruktur. Data yang diperoleh diolah secara manual kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel dan tekstul. Hasil penelitian tersebut adalah: 1) Rata-

rata pelaksana perilaku hidup sehat pada tatanan rumah tangga di RW 04 

berada pada tingkat baik ;2)Sebagianan besar wanita hamil memeriksakan  

kehamilan di puskesmas dan melahirkan di rumah sakit ;3) Sebagian besar 

keluarga telah memenuhi kelengkapan imunisasi bagi bayi mereka dan 

melakukan penimbangan secara teratur di posyandu ;4) Keluarga telah 

buang air di jamban yang telah memenuhi syarat yaitu tertutup dan bersih, 

sebagian besar keluarga mendapatkan air bersih dari PAM dan sumur; 5) 

Sebagian penduduk membuang sampah pada tempat yang telah tersedia di 

masing-masing rumah dan selanjutnya di ambil oleh petugas kebersihan 

;6) Kuku keluarga di potong seminggu sekali  ;7) Sebagian besar keluarga 

telah memenuhi gizi seimbang ;8) Rokok merupakan masalah utama di 

RW 04 ;9) Pengguna JPKM berada dalam kategori cukup. 

2. Desvita (2001) yang meneliti tentang “Hubungan Jarak Sumber Pencemar, 

Kondisi Fisik Sarana dan Perilaku Sumur Gali dengan Kualitas 

Bakteriologis Air Sumur di Kelurahan  Parakaan Kota Yogyakarta tahun 

2000”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 1) Tidak terdapat hubungan 

bermakna antara jarak sumber pencemar dengan kualitas bakteriologis air 
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sumur gali, dimana keeratan hubungannya sangat rendah. 2) Ada 

hubungan yang bermakna antara kondisi fisik sarana dengan kualitas 

bakteriologis air sumur gali, dimana keeratan hubungannya sangat rendah. 

3) Ada hubungan yang sangat bermakna antara perilaku pengguna sumur 

gali dengan kualitas bakteriologis air sumur gali, dimana ada hubungan 

sangat kuat. 

3. Sawali (2001), yang meneliti tentang “Peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga di kota Kendari”. Hasil penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 1) Terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah 

anggota, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan perkapita, dan status 

pekerjaan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga. 2) Terdapat korelasi yang signifikan antara himbauan dari 

pemerintah dari daerah kota Kendari dengan peran serta masyarakat 

dengan pengelolaan sampah rumah tangga. 3) Tingkat pendididkan paling 

berkorelasi dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga di kota Kendari. 

Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dimana peneliti akan meneliti “Hubungan Antara  

Pengetahuan dan sikap  Dengan Kebiasaan BAB Di Bantaran sungai 

Logatung, Kebon Agung, Demak. 


