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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena 

itu, kesehatan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Untuk 

mewujudkan hal tersebut pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia sehat 

2010. Visi Indonesia sehat 2010 yang telah ditetapkan Departemen Kesehatan 

merupakan visi yang ideal tentang gambaran masyarakat Indonesia di masa 

depan, yaitu: kehidupan rakyat indonesia yang hidup dalam lingkungan yang 

sehat dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Depkes RI, 2006). 

Hal tersebut dipertegas lagi dengan tujuan pembangunan kesehatan 

menuju Indonesia sehat 2010, yaitu: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat 

kesehatan yang optimal (Depkes RI, 1999). Lingkungan sehat yang 

diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat. 

Adapun ciri khas lingkungan sehat, yaitu: lingkungan yang bebas dari polusi, 

tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, pemukiman yang 

sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya 



 2

kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong. Dari segi perilaku sehat, 

perilaku masyarakat Indonesia sehat 2010 yang diharapkan adalah perilaku 

yang bersifat produktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta 

berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2003). 

Pencapaian Visi Indonesia Sehat 2010 didukung dengan telah 

ditetapkannya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan No. 131/Menkes /SK/II/2004. Salah satu subsistem dari SKN 

adalah subsistem pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan nasional 

promosi kesehatan untuk mendukung upaya peningkatan perilaku sehat 

ditetapkan Visi nasional Promosi Kesehatan sesuai Keputusan Menteri 

Kesehatan RI. No. 1193/MENKES/SK/X/2004 yaitu: “Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat 2010” (PHBS 2010), (Depkes RI, 2004). 

Melalui visi ini, pembangunan kesehatan dilandaskan kepada 

paradigma sehat, yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan 

sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan 

menjadi titik sentral pembanguanan nasional. Paradigma ini yang akan 

mengarahkan pembangunan kesehatan untuk lebih mengutamakan upaya-

upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit atau masalah 

kesehatan (preventif), dengan tanpa mengesampingkan upaya-upaya 

penanggulangan atau penyembuhan penyakit (kuratif) seta pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif), (Dinkes Jateng, 2006). 
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Pada kenyataannya, upaya-upaya peningkatan perilaku sehat belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain bisa dilihat dari beberapa 

data hasil survey yang telah dilakukan. Seperti dari data hasil Survey Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2004, menunjukkan bahwa di 

Indonesia sebesar 35% perokok berusia 15 tahun, dengan jumlah perokok laki-

laki lebih tinggi dibanding perempuan (63% disbanding 45%). Sebagian besar 

(82%), penduduk yang berusia 15 tahun ke atas kurang melakukan aktifitas 

fisik, dengan kategori (73%) kurang bergerak dan (9%) tidak terbiasa 

melakukan aktifitas fisik (Dinkes Jateng, 2006). Selain itu, masih banyak 

kasus-kasus penyakit yang tergolong dalam kejadian luar biasa (KLB), seperti 

yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2005.  

KLB penyakit menular dan keracunan makanan merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Sebanyak 486 kasus kejadian 

luar biasa yang dilaporkan, dengan 21 jenis, antara lain: demam berdarah, 

malaria, keracunan, diare, difteri, campak, chikungunya, tetanus neonatorum, 

leptospirosis, hepatitis, dan lain-lain. KLB DBD merupakan urutan pertama 

kejadian yang paling menonjol, dengan jumlah penderita 775 orang, 42 orang 

meninggal. Urutan kedua yaitu: keracunan makanan, dengan jumlah penderita 

1663 orang 10 diantaranya meninggal, berturut-turut campak sebanyak 801 

penderita, difteri sebanyak 46 penderita, leptospirosis sebanyak 22 penderita 

(Dinkes Jateng, 2005). Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak sehat yang 

dilakukan oleh masyarakat, diantaranya: minum-minuman keras, 

mengkonsumsi narkoba, kurang dapat mengendalikan stress, bergaya hidup 
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negatif atau tidak sehat. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa 

apa yang mereka lakukan dapat membahayakan kesehatannya.  

Perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap individu dapat 

terwujud melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini bertujuan untuk 

merubah pandangan atau sikap seseorang bahwa perilaku hidup bersih dan 

sehat penting untuk dilakukan dan diterapkan demi tercapainya derajat 

kesehatan yang optimal pada setiap individu sehingga visi Indonesia sehat 

2010 dapat tercapai. Menurut Niven (2002), sikap seseorang merupakan 

komponen yang sangt penting dalam perilaku kesehatnnya. Sikap positif 

seseorang terhadap kesehatan kemungkinan tidak otomatis berdampak pada 

perilaku seseorang menjadi positif, tetapi sikap yang negatif seseorang 

terhadap kesehatan hampir pasti berdampak pada perilakunya. 

Promosi kesehatan juga bertujuan untuk menambah pengetahuan pada 

setiap individu, seperti promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat. Karena, tingkat pengetahuan seseorang akan berpengaruh pada sikap 

dan perilaku untuk berpartisipasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang, semakin tinggi pula tingkat kesadaran untuk berperan serta 

(Depkes RI, 1997). Menurut Notoatmodjo (2005), dalam penentuan suatu 

sikap yang utuh diperlukan adanya pengetahuan seseorang terhadap suatu 

objek. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku hidup sehat, 

diantaranya: pengetahuan yang tepat, motivasi, dan ketrampilan untuk 

berperilaku sehat (Elder dalam Notoatmodjo, 2005). 
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Promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat sendiri, 

bertujuan untuk memberdayakan setiap individu agar sadar, mau, dan mampu 

mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tujuan memelihara dan 

meningkatkan kesehatnnya. Selain itu, bermanfaat pula untuk mencegah 

terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan 

aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Fajri, 2008). Sehingga bertambah 

pula tingkat pengetahuan seseorang tentang sehat-sakit. 

Pengenalan manusia terhadap konsep sehat-sakit ini, kemungkinan 

bersamaan dengan pengenalannya terhadap kondisi dirinya. Keadaan sehat-

sakit akan terus terjadi pada setiap manusia, dan manusia akan terus 

memerankan sebagai orang yang sehat atau sakit (Notosoedirdjo & Latipun, 

2002). Berdasarkan uraian ini, sikap seseorang terhadap perilaku hidup bersih 

dan sehat tidak terlepas dari tingkat pengetahuan seseorang tentang sehat-

sakit. Sebab sikap positif seseorang terhadap suatu objek, sangat ditentukan 

oleh tingkat pengetahuan seseorang terhadap manfaat objek tersebut, yaitu 

hidup sehat dan terhindar dari suatu penyakit atau sakit (Jamaludin dalam 

Notoatmodjo, 1997).  

Salah satu upaya untuk menerapakan perilaku hadup bersih dan sehat 

adalah melalui institusi pendidikan, yaitu dengan melakukan pembinaan 

perilaku hidup bersih dan sehat disebuah perguruan tinggi. Hal ini sesuai 

dengan sasaran intervensi perilaku hidup bersih dan sehat yang telah 

ditetapkan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, sarana 

kesehatan, tempat umum, dan tempat kerja (Dinkes Jateng, 2006). 
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Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini masih banyak perilaku tidak 

sehat yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 30 mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 15 mahasiswa laki-laki dan 15 mahasiswa 

perempuan. Hasil studi pendahuluan didapatkan 13 mahasiswa laki-laki adalah 

perokok aktif dan pernah mengkonsumsi minuman keras, sebagian mahasiswa 

perempuan jarang berolah raga, pola istirahat tidur yang tidak teratur dan 

kadang tidur larut malam bahkan sampi begadang, serta sering membuang 

sampah disembarang tempat. Fenomena atau kenyataan ini hampir terjadi 

pada setiap perguruan tinggi. Alasan diambilnya tempat penelitian di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah karena feasibility, yaitu untuk 

melakukan penelitian ditentukan oleh berbagai pertimbangan dalam 

penelitian: waktu, dana, tersedianya responden, fasilitas, dan alat (Rogers 

dalam Nursalam 2003). Dalam hal ini karena tersedianya responden yang 

dapat dijadikan sampel dalam penelitian yang terdapat di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal ini sesuai dengan pendapat Nursalam (2008), 

karena keterbatasan waktu dan dana, seorang peneliti perlu menentukan 

responden yang tersedia yang tidak memerlukan biaya (upah) sehingga 

peneliti menetapkan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai tempat 

penelitian.     

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), merupakan salah satu 

amal usaha pendidikan tinggi yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah. 
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UMS saat ini mempunyai 11 fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif kuliah 

19.124 (BAA, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Sehat-Sakit dengan Sikap Mahasiswa tentang Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan sehat-sakit dengan sikap mahasiswa tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum pada penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui “Hubungan tingkat pengetahuan sehat-sakit dengan 

sikap mahasiswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan sehat-sakit 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui sikap mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu 

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Agar lebih menerapakan sikap perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

kehidupan sehari-hari, demi terwujudnya derajat kesehatan yang 

optimal dan demi mendukung tercapainya “Indonesia Sehat 2010”. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Masukan bagi institusi pendidikan untuk lebih memberikan informasi 

tentang pentingnya penerapan sikap perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya derajat kesehatan yang 

optimal dan demi mendukung tercapainya “Indonesia Sehat 2010”. 

c. Bagi Profesi Keperawatan 

Memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai dasar bagi 

perawat komunitas dalam upaya meningkatkan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat pada masyarakat. 
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d. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian. Disamping itu 

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan sikap 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 

  

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian seperti yang 

dilakukan penulis saat ini, namun ada beberapa penelitian yang serupa antara 

lain yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wantiyah (2004), Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dengan judul 

“Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga 

di RW 04 Kelurahan Terban Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman II 

Yogyakarta”. Penelitian tersebut merupakan penelitian survey yang 

dilakukan di RW 04 Kelurahan Terban yang merupakan salah satu wilayah 

kerja Puskesmas Gondokusuman II yang dilaksanakan pada bulan 

Februari-Maret 2004. Subjek 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 tekstual. 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata pelaksanaan perilaku hidup bersih 

dan sehat pada tatanan rumah tangga di RW 04 berada pada tingkat baik. 
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Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini 

adalah penulis menitikberatkan pada hubungan tingkat pengetahuan sehat-

sakit mahasiswa dengan sikap mahasiswa tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda dengan yang dilakukan 

penelitian saat ini. Rancangan penelitian yang dilakukan penulis saat ini 

adalah metode deskriptif analitik Cross Sectional. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzah (2005), Program Studi Kedokteran 

Fakultas Kedokteran Universitas Jember dengan judul “Pengaruh Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat terhadap Prevalensi Askariasis pada siswa kelas 

III, IV, V SD Negeri I, II, III, IV Antirogo, Kecamatan Sumbersari, 

Kabupaten Jember”. Penelitian ini merupakan penelitian Cross Sectional. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas III, IV, V SD Negeri I, II, III, IV 

Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada tiga domain perilaku yaitu 

pengetahuan, sikap, dan tindakan hidup bersih dan sehat sebagai variabel 

independent dan pemeriksaan tinja menggunakan metode kato katz yang 

dimodifikasi sebagai variabel dependent. 

Hasil penelitian didapatkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara ke 

tiga domain perilaku (pengetahuan, sikap, dan tindakan) terhadap angka 

askariasis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis 

saat ini adalah penulis menitikberatkan pada hubungan tingkat 

pengetahuan sehat-sakit mahasiswa dengan sikap mahasiswa tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda 



 11

dengan yang dilakukan penelitian saat ini. Rancangan penelitian yang 

dilakukan penulis saat ini adalah metode deskriptif analitik Cross 

Sectional. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Timisela (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. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, 

karakteristik demografi, dan pengalaman atas intervensi Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindakan 

karyawan dalam implementasi Peilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan dan sikap karyawan 

merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh kepada 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat karyawan Dinas Kesehatan Propinsi 

Papua. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis saat 

ini adalah penulis menitikberatkan pada hubungan tingkat pengetahuan 

sehat-sakit mahasiswa dengan sikap mahasiswa tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda dengan yang 
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dilakukan penelitian saat ini. Rancangan penelitian yang dilakukan penulis 

saat ini adalah metode deskriptif analitik Cross Sectional. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Raule (2007), Program Studi Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga dengan judul “Analisis 

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih 

Dan Sehat Tatanan Rumah Tangga di Kelurahan Sindulang Kabupaten 

Manado”. Penelitian tersebut merupakan Cross Sectional dengan 

pendekatan kuantitatif untuk data perilaku dan lingkungan pemukiman 

responden, dan pendekatan kualitatif untuk data tata nilai masyarakat. 

Subjek penelitian adalah kepala keluarga di Kelurahan Sindulang dengan 

jumlah responden 60 orang dengan metode simple yaitu simpel random 

sampling. Untuk mendukung penelitian juga diambil 4 responden provider 

kesehatan, 4 responden tokoh masyarakat, 4 responden kader kesehatan. 

Hasil penelitian didapatkan, yaitu: pengetahuan, sikap, praktek, dan 

lingkungan pemukiman provider kesehatan, tokoh masyrakat, serta kader 

kesehatan semua baik, dan ada hubungan antara variabel sikap dan 

pengetahuan PHBS tatanan rumah tangga. Sedangkan variabel 

pengetahuan terhadap sikap maupun pratek tidak ada hubungan. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini adalah penulis 

menitikberatkan pada hubungan tingkat pengetahuan sehat-sakit 

mahasiswa dengan sikap mahasiswa tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda dengan yang dilakukan 
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penelitian saat ini. Rancangan penelitian yang dilakukan penulis saat ini 

adalah metode deskriptif analitik Cross Sectional. 

          


