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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
  

Memasuki millenium baru Departemen Kesehatan telah 

mencanangkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, yang 

dilandasi  paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir 

atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, melihat masalah 

kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, dan 

upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindangan 

kesehatan. Secara  makro  paradigma sehat berarti semua sektor memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat, secara  

mikro  berarti pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan 

preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes RI, 

2004). 

Berdasarkan paradigma sehat ditetapkan visi Indonesia Sehat 2010, 

dimana  ada 3 pilar  yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu  lingkungan 

sehat, perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.  

Untuk  perilaku sehat  bentuk konkritnya yaitu perilaku proaktif memelihara 

dan meningkatkan kesehatan. mencegah risiko terjadinya penyakit, 

melindungi diri dari ancaman  penyakit serta berpartisipasi aktif dalam upaya 

kesehatan.  Dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan 

misi pembangunan yaitu menggerakkan pembangunan nasional berwawasan 
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kesehatan. Mendorong pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga 

dan masyaralat beserta lingkungannya (Dinkes, 2005). 

Seiring dengan cepatnya perkembangan dalam era globalisasi, serta 

adanya transisi demografi dan epidemiologi penyakit, maka masalah penyakit 

akibat perilaku dan perubahan gaya hidup yang berkaitan dengan perilaku dan 

sosial budaya cenderung akan semakin kompleks. Perbaikannya tidak hanya 

dilakukan pada aspek pelayanan kesehatan, perbaikan pada lingkungan dan 

merekayasa kependudukan atau faktor keturunan, tetapi perlu memperhatikan 

faktor perilaku yang secara teoritis memiliki andil 30  - 35 % terhadap derajat 

kesehatan.  

Mengingat dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup 

besar, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak 

sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). Program Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah 

diluncurkan sejak tahun 1996 oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, 

yang sekarang bernama Pusat Promosi Kesehatan. Sebagai daerah model atau 

laboratoriumnya adalah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang, 

Provinsi Jawa Barat. Program ini dijalankan dengan kesadaran bahwa dampak 

dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, dengan demikian 

diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi 

sehat (Depkes RI, 2004). 
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Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus merupakan 

investasi sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian 

Indonesia saat ini menghadapi permasalahan masih tingginya angka penyakit 

infeksi juga peningkatan penyakit degeneratif. Buruknya kondisi lingkungan 

serta belum baiknya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat diduga 

menjadi penyebab permasalahan tersebut. Oleh karena itu menjadi suatu 

keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi 

kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (Dinkes, 2005).  

Dalam era otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian 

merupakan salah satu setrategi dalam pembangunan kesehatan. Artinya bahwa 

setiap orang-orang dan masyarakat bersama-sama pemerintah berperan, 

berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkunganya. 

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah 

ampuh untuk menangkal penyakit. Namun dalam praktiknya, penerapan 

PHBS yang kesanya sederhana tidak selalu mudah dilakukan. Terutama bagi 

mereka yang tidak terbiasa. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang 

PHBS bagi keluarga (Nadesul, 2008). 

Program PHBS dibagi dalam lima tatanan yaitu tatanan rumah tangga, 

sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tatanan tempat-tempat umum. 

Masing-masing tatanan mempunyai indikator sendiri. Peran petugas kesehatan 

merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang ada di masyarakat  perlu 
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memberikan manifestasi agar program PHBS bisa berjalan (Sinaga, 2003).  

Pada kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat 

masih belum seperti yang diharapkan, walaupun beberapa kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang 

sehat telah dilaksanakan dalam kegiatan PHBS terdapat beberapa tatanan, tiga 

tatanan yang menjadi utama sasaran PHBS adalah tatanan rumah tangga, 

tatanan institusi dan tatanan TTU (Tempat-tempat Umum). PHBS tatanan 

rumah tangga mempunyai daya ungkit yang paling besar terhadap perubahan 

perilaku masyarakat secara umum. Berdasarkan laporan Kabupaten/ Kota 

untuk persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, dari 35 

Kabupaten/ Kota ternyata hanya 3 Kabupaten/ Kota yang tidak melaporkan. 

Jawa Tengah, angka capaian data tersebut adalah 52,03%. Kabupaten yang 

mempunyai angka capaian rumah tangga ber-PHBS yang paling rendah 

adalah Kabupaten Sukoharjo = 21,91% (Dinkes, 2004). 

Di Jawa Tengah selama tahun 2003  kecamatan yang terkena KLB 

sebanyak 297 sedangkan desa/ kelurahan terkena sebanyak 623, bila 

dibanding tahun 2002 sebanyak 334 Kecamatan sedangkan desa/ kelurahan 

terkena sebanyak 885 jumlah tersebut nampak menurun pada tahun 2003. 

Kejadian KLB tahun 2003 mengancam  penduduk sejumlah  8.204.650  terdiri 

dari 14 macam penyakit menular dan keracunan. Penyakit yang resiko 

ancaman   terbanyak yaitu DBD sejumlah 3.620.332 lalu berturut-turut 

penyakit Hepatitis sejumlah 1.444.108, dan Difteri sejumlah 1.430.306. Total 

kasus penyakit selama tahun 2002 sebanyak 40.227 jiwa  keadaannya 
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menurun selama tahun 2003 sebanyak 6.489 jiwa, namun jumlah kematian 

karena kasus penyakit tahun 2002 hanya 75 (CFR = 0,19), keadaanya 

meningkat pada tahun 2003 sebanyak 96 kematian (CFR = 1,48) (Dinkes, 

2005). 

Berdasarkan data yang didapat dari Puskesmas Baki 1 Sukoharjo yang 

melayani 9 desa, pada tahun 2008 jumlah penderita ISPA tercatat sebanyak 

2341 kasus. Dan lagi, jamban umum yang diberikan dari pemerintah tidak 

dimanfaatkan oleh warga, dan warga masih sering membuang air besar di 

sungai dekat rumahnya dan banyak terjadi diare. Jumlah penderita Diare pada 

tahun 2008 sebanyak 1190 kasus. 

Pelaksanaan 3M  sudah dilaksanakan tetapi yang terjadi jumlah kasus 

DBD  terus meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang 

terjangkit dan secara sporadis. Meningkatnya jumlah kasus serta 

bertambahnya wilayah yang terjangkit disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan dan PHBS masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk. 

Jumlah penderita Demam Berdarah tahun 2007 sebanyak 38 kasus, dengan 

kasus terbanyak di Desa Mancasan yaitu 8 orang dibandingkan dengan desa 

lain yang rata-rata kasusnya ditemukan 3 orang. Sedangkan jumlah kasus 

DBD yang tercatat hingga Desember 2008 adalah 42 orang. Di desa Baki 

sendiri, jumlah kasus tahun 2008 dua kali lebih banyak dibandingkan pada 

tahun 2007. 

Selama tiga tahun ini masyarakat di desa Mancasan wilayah 

Puskesmas Baki I Sukoharjo sudah melaksanakan evaluasi PHBS yang 
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dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Masyarakat sudah mendapatkan 

pengarahan dan penyuluhan tentang PHBS dari puskemas, tetapi yang terjadi 

saat ini warga setempat belum dapat menerapkan program PHBS dengan 

benar. Dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih kurang, terlihat 

dari keadaan sanitasi dan ventilalasi rumah kurang, lantai rumah bukan dari 

tanah, dan banyak anak-anak menderita ISPA.  

Status sehat sakit para anggota keluarga dan keluarga saling 

mempengaruhi satu sama lain, sehingga keluarga cenderung menjadi seorang 

reaktor terhadap masalah-masalah kesehatan dan menjadi aktor dalam 

menentukan masalah kesehatan anggota keluarga. Dalam keluarga, ibu 

merupakan anggota masyarakat yang salah satu perannya adalah mengurus 

rumah tangganya sehingga terciptanya lingkungan sehat dalam rumah tangga. 

Dengan mewujudkan perilaku yang sehat, maka dapat menurunkan angka 

kesakitan suatu penyakit dan angka kematian akibat kurangnya kesadaran 

dalam pelaksaan hidup bersih dan sehat serta dapat meningkatkan kesadaran 

dan kemauan bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah ”Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahauan keluarga 

dengan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di desa Mancasan wilayah 

Puskesmas Baki 1 Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga dengan 

penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di desa Mancasan wilayah 

Puskesmas Baki 1 Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran tentang tingkat pengetahuan keluarga tentang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

b. Mengetahui indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di desa 

Mancasan wilayah Puskesmas Baki 1 Sukoharjo. 

c. Mengetahui hubungan yang bermakna (signifikan)  antara tingkat 

pengetahuan keluarga dengan penerapan PHBS di Desa Mancasan 

wilayah Puskesmas Baki I Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Instansi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah kesehatan 

mengenai pencegahan penyakit dan sebagai bahan informasi dalam 

mengoptimalkan program-program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

2. Bagi Masyarakat Setempat 

Memberikan informasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

cukup jelas bagi peneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan 

keluarga tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan penerapan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di desa Mancasan wilayah Puskesmas 

Baki 1 Sukoharjo dan pengalaman khususnya dalam mengadakan 

penelitian ilmiah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian seperti yang 

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

dilakukan oleh: 

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

Keperawatan Fakultas Kedokeran 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 

Febuari-Maret 2004. Subjek penelitiannya adalah keluarga yang tinggal di 

RW 04 Keluarga Terban. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner dan dengan wawancara tidak tersruktur. Hasil 

penelitian didapatkan rata-rata pelaksanaan perilaku hidup bersih dan 
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sehat pada tatanan rumah tangga di RW 04 berada pada tingkat baik. 

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini 

adalah penulis menitik beratkan pada hubungan tingkat pengetahuan 

keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda 

dengan yang dilakukan penelitian saat ini.  

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Ari Purwanti (2008), Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dengan judul 

”Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga 

terhadap angka kejadian Diare di Masyarakat Dusun Watu Desa Panjang 

Rejo Kecamatan Pundang Kabupaten Bantul”. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan Cross Sectional Survey. Subjek penelitiannya adalah 

keluarga yang tinggal di dusun Watu. Tehnik sampling yang digunakan 

adalah Cluster Proportional Random Sampling dan Accidental Sampling 

yaitu sebanyak 97 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

statistik tidak ada hubungan antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 

tatanan Rumah Tangga terhadap kejadian diare pada masyarakat di dusun 

Watu. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah penulis menitik beratkan pada hubungan tingkat pengetahuan 

keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat, variabel dan tempat penelitian berbeda 

dengan yang dilakukan penelitian saat ini. 

 


