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ABSTRAK 

Juhrotun Solekha 

Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan 

(Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal) 

XVII + 128 halaman + 20 tabel + 11 gambar + 10 lampiran 

 

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki akses sanitasi layak 

terhadap jamban yang terendah pada tahun 2016 yaitu 34%. Hasil pelaporan tentang 

program STBM pilar pertama tahun 2017 di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana 

diketahui bahwa jumlah BABS di 4 kelurahan sebanyak 745 KK. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 responden dengan teknik 

proportional random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data 

dianalisis univariat dan bivariat (dengan uji chi square). 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan 

(ρ= 0,001; 95%CI=1,250-2,815), tingkat pengetahuan (ρ= 0,001; 95%CI=1,262-

3,044), sikap (ρ= 0,007; 95%CI=1,117-2,560), kepemilikan jamban (ρ=0,002; 

95%CI=1,202-3,306), jarak (ρ= 0,001; 95%CI=1,264-3,506), dan dukungan 

keluarga (ρ=0,006; 95%CI=1,127-2,781) dengan perilaku buang air besar 

sembarangan. Saran penelitian ini diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk 

berpartisipasi dalam upaya penyelesaian perilaku BABS terutama di Wilayah Kerja 

Puskesmas Margadana dengan mengadakan penyuluhan door to door dan 

mengadakan arisan jamban. 

Kata Kunci : Perilaku, BABS, Faktor-faktor 
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ABSTRACK 

Juhrotun Solekha 

Factors Associated with Open Defecation Behavior  

(Study in the Working Area of Margadana Health Center, Tegal City) 

XVII + 128 pages + 20 tables + 11 images + 10 appendices 

 

Tegal City is one of the cities that has access to proper sanitation for latrines, 

which was the lowest in 2016 at 34%. The results of reporting on the first STBM 

pillar program in 2017 in the Margadana Health Center Working Area revealed that 

the number of BABS in 4 urban villages was 745 households. The purpose of this 

study was to determine the factors associated with open defecation behavior in the 

Work Area of Margadana Health Center, Tegal City. 

This type of research is observational analytic with cross sectional design. 

The sample in this study were 86 respondents with proportional random sampling 

technique. The instrument used was a questionnaire. Data were analyzed by 

univariate and bivariate (with chi square test). 

The results showed that there was a relationship between income level (ρ = 

0.001; 95% CI = 1,250-2,815), level of knowledge (ρ = 0,001; 95% CI = 1,262-

3,044), attitude (ρ = 0,007; 95% CI = 1,117- 2,560), toilet ownership (ρ = 0,002; 

95% CI = 1,202-3,306), distance (ρ = 0,001; 95% CI = 1,264-3,506), and family 

support (ρ = 0,006; 95% CI = 1,127-2,781) with open defecation behavior. 

Suggestions for this research are given to relevant parties to participate in efforts to 

resolve BABS behavior, especially in the Margadana Community Health Center 

Working Area by holding door to door counseling and holding a toilet gathering. 

 

Keywords: Behavior, BABS, Factors 



 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

 



 

v 
 

PERSETUJUAN 

 



 

vii 
 

PENGESAHAN 

 

 



 

vii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Man Shabara Zafira (Siapa yang Bersabar akan beruntung)” 

 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Yang pertama dan utama puji syukur kepada  

Allah  SWT atas segalanya,  

Skripsi ini  saya persembahkan untuk: 

1. Ibunda (Khasanah) dan Bapak  

(Samsudin Alm.) yang  

tercinta. 

2. Teman-teman  IKM 2014 

3. Almamater  UNNES



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

skripsi yang bejudul “Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air 

Besar Sembarangan (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal)” dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan 

untuk melengkapi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Kesehatan 

Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, dengan 

rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. 

Tandiyo Rahayu, M.Pd, atas surat keputusan penetapan Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono S.KM., M.Kes atas 

persetujuan penelitian. 

3. Pembimbing skripsi, Bapak Rudatin Windraswara, S.T, M.Sc., atas 

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Penguji Skripsi, Bapak Eram Tunggul Pawenang, S.K.M., M.Kes dan Ibu 

Arum Siwiendrayanti, S.K.M., M.Kes., atas saran dan masukan dalam 

perbaikan skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu dosen dan staff Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Ilmu Keolahragaan atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan 

kepada peneliti. 

6. Ketua RT di kelurahan Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, 

dan Pesurungan Lor, atas ijin penelitian, arahan, dan masukannya. 

7. Bapak Seto Widodo selaku Kepala Bagian Kesehatan Lingkungan 

Puskesmas Margadana atas bimbingan dan arahan penelitian. 

8. Bapak Rizki Aprian Wibowo selaku tata usaha Puskesmas Margadana atas 

bantuan perijinan penelitian. 



 

ix 
 

9. Segenap warga Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal atas 

partisipasinya selama proses penelitian. 

10. Keluarga tercintaku Bapak Samsudin (Alm.), Ibu Khasanah, kakak-kakakku 

serta adikku Muhammad Junedi atas doa, semangat, motivasi, dan 

dukungan tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Sahabat-sahabatku atas doa serta dukungan yang telah diberikan sampai 

selesainya skripsi ini. 

12. Teman-teman Karisma dan HIMA IKM atas pengalaman, ilmu baru serta 

dukungan hingga skripsi ini selesai. 

13. Teman-teman sebimbingan, rombel 2, dan teman-teman Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Angkatan 2014 atas doa dan dukungan yang telah 

diberikan sampai selesainya skripsi ini. 

14. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga 

masukan dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga 

proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

Semarang,         2019 

 

 

Peneliti



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ii 

ABSTRAK .............................................................................................................. ii 

ABSTRACK .......................................................................................................... iii 

PERNYATAAN ..................................................................................................... iv 

PERSETUJUAN ..................................................................................................... v 

PENGESAHAN ..................................................................................................... vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvii 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH ......................................................... 1 

1.2 RUMUSAN MASALAH ......................................................................... 5 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum ................................................................. 5 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus ................................................................ 5 

1.3 TUJUAN PENELITIAN .......................................................................... 6 

1.3.1 Tujuan Umum ................................................................................... 6 

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................................. 6 

1.4 MANFAAT .............................................................................................. 7 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti ........................................................................ 7 

1.4.2 Manfaat Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat .......................... 7 

1.4.3 Manfaat Bagi Puskesmas Margadana ............................................... 7 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN ...................................................................... 7 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN ....................................................... 10 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat................................................................... 10 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu .................................................................... 10 



 

xi 
 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan ......................................................................... 10 

BAB II ............................................................................................................................... 11 

TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................... 11 

2.1 LANDASAN TEORI ........................................................................................ 11 

2.1.1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat .......................................................... 11 

2.1.2 Buang Air Besar Sembarangan ................................................................. 18 

2.1.3 Jamban ...................................................................................................... 29 

2.1.4 Perilaku Kesehatan .................................................................................... 38 

2.2 KERANGKA TEORI ....................................................................................... 48 

BAB III ............................................................................................................................. 51 

METODE PENELITIAN .................................................................................................. 51 

3.1 KERANGKA KONSEP .................................................................................... 51 

3.2 VARIABEL PENELITIAN .............................................................................. 52 

3.2.1 Variabel Terikat ........................................................................................ 52 

3.2.2 Variabel Bebas .......................................................................................... 52 

3.2.3 Variabel Perancu ....................................................................................... 52 

3.3 HIPOTESIS PENELITIAN .............................................................................. 53 

3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN .................................................... 54 

3.5 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN ......................... 54 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL ............................................................................. 56 

3.6.1 Populasi ..................................................................................................... 56 

3.6.2 Sampel ....................................................................................................... 57 

3.6.3 Besar Sampel ............................................................................................ 57 

3.7 SUMBER DAN DATA PENELITIAN ............................................................ 59 

3.7.1 Data Primer ............................................................................................... 59 

3.8 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA ...... 60 

3.8.1 Instrumen Penelitian ................................................................................. 60 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data ......................................................................... 61 

3.9 PROSEDUR PENELITIAN ............................................................................. 62 

3.9.1 Tahap Persiapan ........................................................................................ 62 

3.9.2 Tahap Pelaksanaan .................................................................................... 62 



 

xii 
 

3.10 TEKNIK ANALISIS DATA ............................................................................ 62 

3.10.1 Analisis Data Univariat ............................................................................. 62 

3.10.2 Analisis Bivariat ........................................................................................ 63 

BAB IV ............................................................................................................................. 66 

HASIL PENELITIAN ...................................................................................................... 66 

4.1 GAMBARAN UMUM ..................................................................................... 66 

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian ..................................................................... 66 

4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian ......................................................... 67 

4.2 HASIL PENELITIAN....................................................................................... 68 

4.2.1 Analisis Univariat ..................................................................................... 68 

4.2.2 Analisis Bivariat ........................................................................................ 72 

BAB V .............................................................................................................................. 79 

PEMBAHASAN ............................................................................................................... 79 

5.1 PEMBAHASAN ............................................................................................... 79 

5.1.1 Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan ............................................................................................................. 79 

5.1.2 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan ............................................................................................................. 81 

5.1.2 Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan 83 

5.1.3 Hubungan antara Kepemilikan Jamban dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan ............................................................................................................. 84 

5.1.4 Hubungan antara Jarak Rumah ke Tempat BAB selain Jamban dengan 

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan ................................................................... 86 

5.1.6 Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan ............................................................................................................. 88 

5.1.7 Hubungan antara Dukungan Tenaga Kesehatan Puskesmas dengan 

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan ................................................................... 90 

5.2 Hambatan dan Kelemahan Penelitian ............................................................... 92 

BAB  VI ............................................................................................................................ 93 

SIMPULAN DAN SARAN .............................................................................................. 93 

6.1 Simpulan ........................................................................................................... 93 

6.2 Saran ................................................................................................................. 94 

6.2.1 Bagi Masyarakat ....................................................................................... 94 



 

xiii 
 

6.2.2 Bagi Puskesmas......................................................................................... 94 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya .......................................................................... 95 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 96 

 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian .................................................................................. 7 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel .......................... 54 

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 67 

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan ..................................... 68 

Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan ....................................... 68 

Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Buang Air Besar.............. 69 

Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan ....................... 69 

Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pengetahuan ..................... 69 

Tabel 4.7 Distribusi Responden berdasarkan Sikap .............................................. 70 

Tabel 4.8 Distribusi Responden berdasarkan Kepemilikan Jamban ..................... 70 

Tabel 4.9 Distribusi Responden berdasarkan Jarak Rumah ke Tempat BAB....... 70 

Tabel 4.10 Distribusi Responden berdasarkan Dukungan Keluarga .................... 71 

Tabel 4.11 Distribusi Responden berdasarkan Dukungan Tenaga ....................... 71 

Tabel 4.12 Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Perilaku Buang Air 

Besar  Sembarangan....................................................................................... 72 

Tabel 4.13 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Buang Air 

Besar Sembarangan........................................................................................ 73 

Tabel 4.14 Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan .................................................................................................. 74 

Tabel 4.15 Hubungan antara Kepemilikan Jamban dengan Perilaku Buang Air 

Besar Sembarangan........................................................................................ 75 



 

xv 
 

Tabel 4.16 Hubungan antara Jarak Rumah ke Tempat BAB selain Jamban dengan 

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan ....................................................... 76 

Tabel 4.17 Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Perilaku Buang Air 

Besar Sembarangan........................................................................................ 77 

Tabel 4.18 Hubungan antara Dukungan Tenaga Kesehatan Puskesmas dengan 

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan ....................................................... 78 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 

Gambar 2.1 Komponen Strategis Pelaksanaan STBM ......................................... 14 

Gambar 2.2 Mata Rantai Transmisi Penyakit dari Tinja....................................... 28 

Gambar 2.3 Kakus Cemplung ............................................................................... 33 

Gambar 2.4 Kakus Plengsengan ........................................................................... 34 

Gambar 2.5 Kakus Bor .......................................................................................... 35 

Gambar 2.6 Kakus Angsatrine .............................................................................. 36 

Gambar 2.7 Kakus diatas Empang ........................................................................ 36 

Gambar 2.8 Kakus Septic Tank ............................................................................ 37 

Gambar 2.9 Kerangka Teori .................................................................................. 50 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .............................................................................. 51 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Tegal................................................................... 66 

 

  

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  1. Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing .............. 100 

Lampiran  2. Surat Izin Penelitian dari Fakultas ................................................. 101 

Lampiran  3. Surat Izin Penelitian dari Bappeda ................................................ 102 

Lampiran  4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Tegal ................ 103 

Lampiran  5. Surat dari Komite Etik Penelitian Kesehatan ................................ 104 

Lampiran  6. Instrumen penelitian ...................................................................... 105 

Lampiran  7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ............................................... 110 

Lampiran  8. Hasil Analisis Univariat................................................................. 113 

Lampiran  9. Hasil Analisis Bivariat ................................................................... 116 

Lampiran  10. Dokumentasi ................................................................................ 127 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Sanitasi merupakan salah satu hal yang mendasar dalam upaya pemenuhan 

kehidupan manusia demi tercapainya tingkat kesehatan yang optimum. Menurut 

World Health Organization (WHO) sanitasi merupakan suatu usaha yang 

mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik manusia yang akan menimbulkan hal-

hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan tubuh. 

Berdasarkan data WHO kematian yang disebabkan karena waterborne diseases 

mencapai 3.400.000 jiwa/tahun. Dari semua kematian bersumber pada buruknya 

kualitas air dan sanitasi, dan diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 

1.400.000 jiwa/tahun (Kemenkes RI, 2013). 

Profil kesehatan provinsi Jawa Tengah tahun 2016 menunjukkan bahwa 

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan akses sanitasi layak terhadap jamban 

yang terendah yaitu 34% dan hasil tersebut masih belum mencapai target yang 

ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 yaitu 76%. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Kota Tegal, akses sanitasi di Kota Tegal juga masih belum 

memenuhi target hal ini dibuktikan dengan adanya laporan bahwa dari 27 

kelurahan/desa yang telah memiliki program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) hanya ada 6 desa/kelurahan yang sudah melakukan pemicuan namun 

belum terverifikasi Open Defecation Free (ODF). Artinya masih banyak 
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desa/kelurahan yang warganya masih melakukan BABS. Sedangkan untuk 

Kecamatan Margadana sendiri yang terdiri dari 7 kelurahan hanya ada 1 

desa/kelurahan yang telah melakukan pemicuan, namun belum juga terverifikasi 

Open Defecation Free (ODF). Menurut laporan bagian kesehatan lingkungan juga 

menyebutkan bahwa wilayah kerja Puskesmas Margadana telah mengadakan 

program STBM namun belum pernah dilakukan pemicuan sehingga belum ada 

desa/kelurahan yang terverifikasi Open Defecation Free (ODF). 

Berdasarkan data laporan dari bidang Pengendalian dan Pemberantasan 

Penyakit (P2P) pada tahun 2016 jumlah angka kejadian diare di Puskesmas 

Margadana sejumlah 1.568 dan masih pada peringkat ke-6 dari 8 puskesmas yang 

ada di kota Tegal, namun pada tahun 2017 angka kejadian diare di Puskesmas 

Margadana mengalami peningkatan yaitu dengan jumlah 1.986 dan merupakan 

peringkat ke-2 dari 8 puskesmas yang ada di Kota Tegal. Puskesmas Margadana 

juga merupakan satu satunya puskesmas dengan angka kejadian diare yang selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya (Puskesmas Margadana, 2017). 

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal pada tahun 2016, 

menyebutkan bahwa Kecamatan Margadana memiliki akses jamban sehat 

permanen (JSP) sebanyak 10.040 KK, Jamban Sehat Semi Permanen (JSP) 

sebanyak 30 KK, sharing sebanyak 30 KK, serta Buang Air Besar Sembarangan 

(BABS) sebanyak 3.861 KK dan akses jamban 0%. Sedangkan untuk data 

kemajuan didapatkan yaitu akses jamban sehat permanen (JSP) sebanyak 10.040 

KK, Jamban Sehat Semi Permanen (JSP) sebanyak 30 KK, sharing sebanyak 30 

KK, serta Buang Air Besar Sembarngan (BABS) sebanyak 3.861 KK dan akses 
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jamban 0 %, sehingga dapat diartikan sepanjang tahun 2016 akses sanitasi di Kota 

Tegal belum mengalami kemajuan yang signifikan.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 tentang 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar pertama tentang stop BABS, 

Kecamatan Margadana merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah 

praktik buang air besar sembarangan terbanyak diantara empat kecamatan lainnya 

di Kota Tegal yaitu sejumlah 3.861 kepala keluarga. Sedangkan menurut laporan 

bagian kesehatan lingkungan Puskesmas Margadana tentang program Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar pertama tentang stop BABS pada tahun 

2017 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga yang masih melakukan BABS di 4 

kelurahan sebanyak 745 kepala keluarga dan Puskesmas Margadana juga 

merupakan salah satu wilayah dengan jumlah praktik BABS terbanyak diantara 8 

wilayah kerja puskesmas lainnya yang ada di Kota Tegal (Puskesmas Margadana, 

2017). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, 

diperoleh informasi bahwa kondisi ekonomi yang dimiliki masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Margadana merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi 

menengah kebawah, dan untuk tingkat pendidikan rata-rata masyarakat hanya 

menampatkan sampai sekolah dasar, selain itu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana sendiri masih banyak warga yang belum mempunyai jamban sehingga 

masih banyak yang melakukan praktik BABS. Namun, tidak hanya yang tidak 

memiliki jamban yang melakukan praktik BABS akan tetapi terdapat pula warga 

yang memiliki jamban dan melakukan praktik BABS. Oleh karena itu, variabel 
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yang dijadikan sebagai penelitian disini meliputi tingkat pendapatan, tingkat 

pengetahuan, kepemilikan jamban, sikap, jarak rumah ke tempa BAB selain 

jamban, dukungan keluarga serta dukungan dari tenaga kesehatan puskesmas.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan perilaku buang air besar 

dapat disebabkan karena beberapa hal, berdasarkan hasil penelitian Agus Triyono 

(2014) disebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, 

penghasilan keluarga, ketersediaan sarana dan peran petugas kesehatan dengan 

perilaku buang air besar sembarangan. Semakin tinggi indikator maka semakin baik 

perilaku buang air besar. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian Yulianto (2017) 

disebutkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, kepemilikan 

jamban, jarak rumah ke fasilitas selain jamban pasca pemicuan dengan perilaku 

BABS. 

Penelitian yang dilakukan Qudsiyah, dkk (2015) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang berarti antara pengetahuan, sikap, kepemilikan jamban, 

jarak rumah ke tempat BAB selain jamban, dukungan keluarga, dukungan 

masyarakat dengan tingginya angka Open Defecation. Responden yang mempunyai 

pengetahuan kategori kurang-cukup memilki peluang 9.234 lebih besar terhadap 

tingginya angka OD. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang Berhubungan 

dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana Kota Tegal)”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Apa sajakah faktor yang berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal? 

2. Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal? 

3. Apakah ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan dengan perilaku 

buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal? 

4. Apakah ada hubungan antara sikap dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal? 

5. Apakah ada hubungan antara jarak rumah ke tempat BAB selain jamban 

dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana Kota Tegal? 

6. Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal? 

7. Apakah ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dari puskesmas 

dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana Kota Tegal? 



6 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku 

buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku buang 

air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan jamban dengan dengan 

perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana 

Kota Tegal. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

5. Untuk mengetahui hubungan antara jarak rumah ke tempat BAB selain jamban 

dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana Kota Tegal. 

6. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku buang 

air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

7. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan petugas kesehatan dari 

puskesmas dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Margadana Kota Tegal. 
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1.4 MANFAAT 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dalam bidang kesehatan lingkungan serta sebagai proses belajar dan 

pengaplikasian ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

1.4.2 Manfaat Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi yang 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu di 

jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

1.4.3 Manfaat Bagi Puskesmas Margadana 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan yang menyajikan informasi, 

evaluasi pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat dan menjadi bahan 

acuan perbaikan program tersebut serta peningkatan kesehatan lingkungan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1  Keaslian Penelitian 

No Penelitian  Judul  Rancangan 

penelitian  

Variabel  Hasil 

Penelitian 
1. Linda Destiya 

Kurniawati 

(Kurniawati, 

2017) 

Faktor- Faktor 

yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Perilaku 

Kepala 

Keluarga 

dalam 

Pemanfaatan 

Jamban di 

Pemukiman 

Kampung 

Nelayan 

Cross 

sectional 

Umur, 

pengetahuan, 

sikap, 

pendidikan, 

kepemilikan 

jamban, 

jumlah 

anggota 

keluarga, 

peran petugas 

kesehatan dan 

dukungan 

aparat desa, 

tokoh 

Faktor yang 

menunjukkan 

hubungan dengan 

perilaku KK dalam 

pemnfaatan jamban 

adalah umur (p-

value= 0,012), 

pengetahuan  (p-

value= 0,006), sikap 

(p-value= 0,008), 

pendidikan (p-

value= 0,009), 

kepemilikan jamban 

(p-value= 0.001), 
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No Penelitian  Judul  Rancangan 

penelitian  

Variabel  Hasil 

Penelitian 
Tambaklorok 

Semarang 

masyarakat, 

dan tokoh 

agama. 

Perilaku KK 

dalam 

pemnafaatan 

jamban 

 

dan jumlah anggota 

keluarga (p-value= 

0,002) 

2. Nilansari Nur 

Widowati, 

(Widowati, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

Karakteristik 

Pemilik 

Rumah 

dengan 

Perilaku 

Buang Air 

Besar Besar 

Sembarangan 

(BABS) di 

Wilayah Kerja 

Pusekemas 

Sambungmac

an II 

Kabupaten 

Sragen 

 

Case control Pendidikan, 

pekerjaan, 

pendapatan, 

pengetahuan, 

sikap. perilaku 

buang air 

besar 

sembarangan. 

Variabel yang 

berhubungan 

dengan perilaku 

buang air besar 

sembarangan adalah 

pendidikan, 

pendapatan, 

pekerjaan, 

pengetahuan, sikap, 

3. Cici Violita 

Dewi Cintya 

(Cintya, 2016) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Masyarakat 

tentang 

Progam ODF 

(Open 

defecation 

Free) dengan 

Perilaku 

Buang Air 

Besar 

Sembarangan 

Cross 

sectional 

Pengetahuan, 

perilaku 

buang air 

besar 

sembarangan 

ada hubungan 

antara pengetahuan 

program ODF 

dengan perilaku 

buang air besar 

sembarangan 

(BABS) dengan 

nilai p sebesar 0,05. 

Faktor yang paling 

mempengaruhi 

adalah tingkat 

pendidikan yang 

rendah sehingga 
pengetahuan yang 

dimiliki respomden 

juga rendah dan 

terbatas terkait 

program ODF dan 

dampak dari Buang 

Air Besar 

sembarangan 

(BABS) 

 

4.  Prem S. 

Panda, Aditi 

Chandrakar, 

Gopal P. Soni 

Prevalence of 

open air 

defecation and 

awareness and 

practices of 

Cross 

sectional 

Jenis kelamin, 

usia, status 

pendidikan, 

jenis 

pekerjaan, 

Variabel yang 

berhubungan 

dengan praktik 

buang air besar di 

tempat terbuka 
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No Penelitian  Judul  Rancangan 

penelitian  

Variabel  Hasil 

Penelitian 
(Panda,Chandr

akar, Soni, 

2017) 

sanitary 

latrine usage 

in a rural 

village of 

Raipur district 

status sosial 

ekonomi, jenis 

keluarga  

adalah status sosial 

ekonomi (p = 

0,0048), jenis 

kelamin 

(p=0,0002),status 

pendidikan 

(p=0,0000), jenis 

pekerjaan (p=0,000) 

5. Amalinda Kris 

Wijayanti, 

Laksmono 

Widagdo, 

Zahroh 

Shaluhiyah 

(Wijayanti, 

Widagdo, 

Shaluhiyah, 

2016) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

Dengan 

Buang Air 

Besar di 

Jamban di 

Desa 

Gunungsari 

Kecamatan 

Pulosari 

Kabupaten 

Pemalang 

Cross 

Sectional 

umur, 

pekerjaan,  

penghasilan, 

pengetahuan, 

sikap, 

ketersediaan 

sarana, 

dukungan 

keluarga , 

petugas 

kesehatan, 

teman sebaya, 

tokoh 

masyarakat, 

perilaku 

buang air 

besar di 

jamban 

Variabel yang 

berhubungan 

dengan perilaku 

buang air besar di 

jamban adalah 

pekerjaan, 

pengetahuan, sikap, 

ketersediaan sarana, 

dukungan keluarga 

dan dukungan tokoh 

masyarakat 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian – penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian tentang Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja 

Puskesmas Margadana Kota Tegal belum pernah dilakukan.  

2. Tempat dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga 

ada perbedaan karakterisik responden dan wilayah yang akan membedakan 

dalam hasil penelitian. 

3. Variabel bebas dalam penelitian yaitu jarak rumah menuju tempat BAB selain 

jamban dan peran tenaga kesehatan dari puskesmas. 
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1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Sumur Panggang, Kelurahan 

Margadana, Kelurahan Kalinyamat Kulon, dan Kelurahan Pesurungan Lor. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 

2018. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dilakukan dalam lingkup ilmu 

bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Kesehatan Lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

2.1.1.1 Sejarah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan adopsi dari 

keberhasilan pembangunan sanitasi total dengan menerapkan model CLTS 

(Community Led Total Sanitation). Pendekatan Community Led Total Sanitation 

(CLTS) berasal dari evaluasi Kamal Karl tentang WaterAid Bangladesh di VERC 

(Village Education Center) dimana dalam evaluasi tersebut membahas mengenai 

program sanitasi dan air di Bangladesh pada tahun 1999 dam 2000. Hasil dari 

evaluasi tersebut adalah penemuan pendekatan CLTS dengan metode PRA yang 

dapat digunakan untuk menganalisis kondisi sanitasi masyarakat dan dampak 

negatif dari Open Defecation bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan 

(Karl, K and Chambers, 2008). 

Sejak tahun 2000 melalui pelatihan yang dilakukan oleh Kamal Karl dan 

dukungan dari berbagai lembaga serta dibantu dengan kunjungan lintas negara, 

CLTS(Community Led Total Sanitation) kemudian tersebar ke berbagai organisasi 

lain di Bangladesh dan negara-negara lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara, 

Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Lembaga yang mensponsori pelatihan 
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yang dilakukan Kamar Karl antara lain WSP-World Bank, CARE, Concern, 

WSLIC II, Bill, dan Melinda Gates Foundation (Karl, K dan Chamber, 2008 :7-8). 

Bulan Juli 2007 menjadi periode yang sangat penting bagi perkembangan 

CLTS (Community Led Total Sanitation) di Indonesia, karena pemerintah bekerja 

sama dengan Bank Dunia mulai mengimplementasikan sebuah proyek yang 

mengadopsi pendekatan sanitasi total bernama Total Sanitation and Sanitation 

Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS), dan pada 

tahun 2008 diluncurkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai 

strategi nasional (Kepmenkes RI No. 852/MENKES/SK/IX/2008). 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang tercantum dalam 

Kepmenkes RI No. 852 tahun 2008 menekankan pada perubahan perilaku 

masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar dengan melalui sanitasi total 

yang meliputi tidak BAB sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air 

minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar mengelola 

limbah air rumah tangga dengan aman. Pada dasarnya program STBM adalah suatu 

pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat menjadi guru untuk terciptanya 

sanitasi yang baik (Kepmenkes RI No.852/MENKES/SK/IX/2008). 

2.1.1.2 Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM 

adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Sanitasi total yang dimaksudkan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 

merupakan kondisi dalam suatu komunitas ketika sudah mencapai kondisi : tidak 
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buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum 

dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair 

rumah tangga dengan aman (Kemenkes RI, 2014). 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan melalui 

pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sadar, mau dan mampu untuk 

melaksanakan sanitasi total yang timbul dari dirinya sendiri, bukan melalui 

paksaan. Melalui cara ini diharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat 

pelaksanaan program melainkan berlangsung seterusnya (Depkes RI, 2008). 

Metode yang digunakan dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

adalah metode pemicuan. Metode  pemicuan  ini  dilaksanakan  oleh  tim  fasilitator  

dengan  cara memicu masyarakat dalam lingkup komunitas terlebih dahulu untuk 

memperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan dalam hal memperkuat 

budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta mencegah penyakit 

berbasis lingkungan. Faktor-faktor yang harus dipicu antara lain rasa jijik, rasa 

malu, takut sakit, aspek agama,  privacy, dan kemiskinan. Setelah pemicuan faktor 

tersebut terlaksana, dibentuklah komite dari komunitas tersebut. Komite dibentuk 

agar rencana aksi dari masyarakat yang terpicu dapat berjalan dengan baik. Selain 

itu monitoring dari tim fasilitator juga harus diterapkan. Kegiatan terus dilakukan 

sampai tercapai kondisi desa bebas buang air  besar sembarangan (Open Defecation 

Free) (Ditjen PP dan PL, 2011). 

Terdapat empat parameter desa Open Defecation Free (ODF) antara lain: 

1. Semua  rumah  tangga  mempunyai  jamban  yang  memenuhi  syarat kesehatan. 
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2. Semua sekolah yang berada di wilayah tersebut mempunyai jamban yang 

memenuhi syarat kesehatan dan program perbaikan hygiene. 

3. Semua sarana jamban digunakan dan dipelihara. 

4. Lingkungan tempat tinggal bebas dari kotoran manusia. 

  
Gambar 2.1 Komponen Strategis Pelaksanaan STBM 

Sumber: Ditjen PP&PL Kemenkes RI, (2011) 

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan 

interaksi yang saling terkait antara tiga komponen  seperti yang telah ditunjukkan 

pada gambar 2.1 diatas dan menjelaskan bahwa (1) peningkatan kebutuhan sanitasi 

merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang higienis 

dan saniter melalui pemicuan perubahan perilaku, promosi dan kampanye 

perubahan perilaku higienis dan sanitasi secara langsung, penyampaian pesan 

melalui media massa dan media komunikasi lainnya. Stop BABS adalah pilar utama 

untuk mengahasilkan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki 

sanitasi, sesuai dengan prinsip pendekatan non subsidi untuk fasilitas sanitasi rumah 
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tangga; (2) Peningkatan penyediaan akses sanitasi merupakan komponen yang yang 

secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan 

penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan 

mengembangkan pasar sanitasi. (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif 

merupakan komponen strategi yang mencakup advokasi kepada para pemimpin 

pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepetingan dalam membangun 

komitmen bersama untuk melembagakan kegiatan pendekatan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) hingga terciptanya lingkungan yang kondusif 

(Kemenkes RI, 2014:46). 

2.1.1.3 Tujuan STBM 

Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bertujuan 

untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

(Permenkes RI No.3 Tahun 2014). 

Adapun tujuan khusus dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) antara lain: 

1. Memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali permasalahan 

kesehatan lingkungannya sendiri. 

2. Memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan lingkungan 

mereka dengan memicu perasaan jijik, malu, takut sakit, rasa  dosa, dan lain  

sebagainya sehingga muncul kesadaran untuk merubah perilakunya kearah 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan meninggalkan kebiasaan bab di tempat 

terbuka. 
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3. Memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membangun jamban yang 

sesuai dengan keinginannya dan kemampuan mereka tanpa menunggu bantuan. 

2.1.1.4 Pilar STBM 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2014 tentang 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disebutkan bahwa Pilar Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan 

penyakit dan keracunan. Beberapa pilar tersebut antara lain : 

1. Pilar satu Stop Buang Air Besar 

Periaku buang air besar sembarangan yang dimaksudkan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2014 diwujudkan melalui kegiatan 

membudidayakan perilaku buang air besar sehat yang bertujuan agar dapat 

memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit yang 

berkelanjutan dan menyediakan serta memelihara sarana buang air besar yang 

memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. 

2. Pilar kedua Cuci Tangan Pakai Sabun 

Perilaku mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu tindakan 

sanitasi dengan membersihkan jari jemari menggunakan air yang mengalir dan 

sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. 

Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan 

penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa 

kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik 

dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Sehingga tujuan dari pilar 
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kedua ini adalah untuk berkontribusi terhadap penurunan kasus diare pada balita di 

Indonesia (Kemenkes RI, 2014). 

3. Pilar ketiga Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-

RT) 

Suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan air 

yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya. Tujuan dari 

pilar ketiga adalah untuk mengurangi kejadian penyakit yang ditularkan melalui 

air minum. 

4. Pilar keempat Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT) 

Perilaku pengamanan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam PMK No. 

3 Tahun 2014 dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti membudidayakan 

perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang 

sampah rumah tangga diluar rumah secra rutin, melakukan pengurangan (reduce), 

penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle), dan 

menyediakan serta memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar 

rumah (Permekes RI No.3 Tahun 2014). 

5. Pilar kelima Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT) 

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud 

dalam PMK No.3 Tahun 2014 diwujudkan melalui kegiatan seperti melakukan 

pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran 

pembuangan air limbah, menyediakan dan menggunakan penampungan limbah 

cair rumah tangga dan memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah 

cair rumah tangga (Permenkes RI No.3 Tahun 2014). 
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2.1.2 Buang Air Besar Sembarangan 

Buang air besar sembarangan (BABS) merupakan suatu tindakan 

membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau 

area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, 

udara dan air. Sedangkan stop buang air besar sembarangan adalah suatu kondisi 

ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku 

Stop BABS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban 

sehat. 

2.1.2.1 Pilar Pertama STOP BABS 

Standar teknis untuk mendukung terlaksananya pilar pertama Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) dapat dilakukan dengan adanya pemicuan. Pemicuan 

adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau 

masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, 

dan kebiasaan individu dan atau masyarakat. Pemicuan sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2014 dilaksanakan 

oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, atau masyarakat yang telah berhasil 

mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selain itu pemicuan 

diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam merencanakan perubahan 

perilaku, memantau terjadinya perubahan perilaku dan mengevaluasi hasil 

perubahan perilaku (Kemenkes RI, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun (2012) dalam Yulianto (2017) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap sanitasi berangsur 

membaik setelah diadakannya pemicuan. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas 
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responden yang dapat menjawab dengan benar tentang seputar gerakan sanitasi 

total berbasis masyarakat, gambaran dan pentingnya jamban, dan pemahaman 

tentang dampak negatif dari tinja yang disebabkan oleh buang air besar (BAB) 

sembarangan. 

Boleh dilakukan Tidak boleh dilakukan 

Memfasilitasi proses, meminta 

pendapat dan mendengarkan 

Menggurui  

Membiarkan individu menyadari 

sendiri 

Mengatakan apa yang baik dan buruk 

(mengajari) 

Biarkanlah orang-orang 

menyampaikan inovasi jamban-

jamban/kakus yang sederhana 

Mempromosikan rancangan/desain 

jamban/kakus khusus 

Tanpa subsidi  Menawarkan subsidi 

Sumber: Yulianto (2017) 

Untuk mencapai Desa Open Defecation Free (ODF) ada beberapa tahap 

yang harus dilakukan melalui proses pemicuan. Dalam Buku Pedoman Strategi dan 

Langkah Pemicuan Masyarakat Dalam Program Pamsimas (2010), bahwa 

pemicuan dilakukan dengan berbagai tahap yaitu  pra-pemicuan, pemicuan, dan 

pasca-pemicuan. 

1. Pra pemicuan 

Tahapan dalam pra pemicuan adalah sebagai berikut : 

1) Pengenalan/Identifikasi Lingkungan 

Kondisi lingkungan, suatu daerah yang akan dipicu harus benar-benar dikenal 

dan dicermati oleh seorang fasilitator. Salah satu cara untuk menganalisis dan 

mengidentifikasi kondisi lingkungan desa yang akan dipicu yaitu dengan 

menjelajah desa tersebut. Kondisi lingkungan suatu daerah yang harus dikenali 
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meliputi lingkungan geofisik maupun sosial budaya, karena kondisi kedua aspek 

tersebut sangat berpengaruh dalam proses pemicuan dan tingkat keberhasilannya. 

Dari hasil pengenalan atau identifikasi lingkungan geofisik dan sosial-budaya 

yang ada dimasyarakat maka akan dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur mana yang 

masuk dalam kategori sebagai kekuatan/peluang atau sebagai kendala/tantangan, 

yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau pijakan untuk kegiatan 

pemicuan. 

2) Koordinasi dengan Puskesmas dan Tim Kecamatan Lainnya 

Sebelum pelaksanan pemicuan dilaksanakan, Fasilitator harus sudah 

melakukan kontak dengan unit lain yang terkait, terutama Puskesmas setempat, 

agar unit tersebut dapat berdampingan dengan Fasilitator dalam pelaksanaan 

pemicuan. Selain unsur dari Puskesmas, unit lain yang seyogyanya ikut bergabung 

dalam proses pemicuan adalah unsur Kecamatan (Camat), urusan PMD, PKK dan 

tokoh masyarakat setempat (misal tokoh agama, pemuda, dll). 

Dengan bergabungnya petugas Puskesmas diharapkan proses pemicuan akan 

lebih terarah dan tepat sasaran, karena petugas Puskesmas akan mampu 

memberikan bantuan informasi/penyuluhan tentang masalah-masalah kesehatan 

yang dihadapi masyarakat khususnya terkait penyakit berbasis air dan sanitasi, serta 

dapat memberikan motivasi kepada seseorang maupun sekelompok masyarakat 

untuk mensukseskan pemicuan STOP BABS dalam mewujudkan lingkungan yang 

sehat. 
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3) Peran masyarakat sekolah 

Sekolah merupakan suatu “laboratorium” yang dapat dijadikan obyek vital 

sekaligus subyek dalam penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

Dalam lingkup sekolah, rantai pemicuan akan berlangsung secara berjenjang dan 

berkesinambungan, yaitu dari guru ke murid dan kemudian murid dapat berperan 

ganda dalam proses pemicuan lanjutan, yaitu dari murid ke murid lainnya, dari 

murid ke orang tua dan dari murid ke masyarakat sebagai suatu group presure. 

Dalam hal ini guru dapat melakukan absensi jamban dan CTPS setiap minggu 

atau setiap bulan, dengan cara menanyakan kemana kebiasan BAB kepada murid 

secara langsung di depan kelas. Tanyakan kemana pagi ini si murid BAB. 

Tanyakan kepada murid pagi ini apa cuci tangan pake sabun setelah dari BAB. 

Tanyakan secara terus menerus terkait kebiasaan PHBS, sehingga hal itu akan 

memicu murid untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kaidah 

kesehatan. 

2. Pelaksanaan Pemicuan 

1) Bina Suasana 

Suasana yang riang, santai, penuh keakraban, tidak saling mencurigai dan 

terbuka merupakan suasana yang sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya proses 

pemicuan. Dengan suasana yang demikian, yaitu suasana yang cair, tidak ada 

makna perbedaan antara orang kaya dan miskin, antara tua muda, laki perempuan 

maka akan terwujud suasana kondusif untuk saling berdialog, saling mengutarakan 

pendapat tanpa takut akan tidak dihargai dan disalahkan. Untuk mendukung 

terwujudnya tersebut di atas, seorang fasilitator dan orang lain yang berasal dari 
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luar desa (termasuk Kepala Puskesmas, Sanitarian, Bidan, dll) harus pandai - pandai 

membawa diri, memperkenalkan diri secara terbuka dan disertai rasa humor yang 

sehat. Hal ini dikarenakan perkenalan diri dari seorang Fasilitator adalah 

merupakan upaya pembukaan pintu masuk untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat. 

2) Pemetaan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 

Pemicuan melalui analisis partisipasi dimulai dengan menggambarkan peta 

wilayah RT/RW/Dukuh oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian peserta diminta 

menggambar sungai, masjid, sekolah, dll yang merupakan sarana umum di wilayah 

tersebut. Selanjutnya peserta diminta mengambarkan peta lokasi rumah masing-

masing, sekaligus tanyakan kepada mereka kemana saat ini mereka buang air 

besar. Beri kode simbol atau gambarkan rumah dengan warna kuning bagi mereka 

yang BAB sembarangan, dan warna hijau untuk rumah mereka yang BAB di 

jamban. Dalam pemicuan bias juga menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar 

lokasi, seperti daun, batu, ranting kayu, dll. Dengan memberi simbol atau warna 

pada lokasi gambar rumah masing-masing, maka akan terlihat dengan jelas, 

bagaimana penyebaran tinja yang ada di wilayah tersebut. 

3) Trans Walk 

Pemicuan nyata lapangan dilakukan dengan cara menelusuri wilayah dalam 

suatu RT/RW/Dukuh untuk mengetahui lokasi-lokasi dimana warga setempat 

buang air besar sembarangan. Semua peserta yang hadir dalam proses pemicuan 

diajak untuk jalan bersama melihat lokasi tersebut. Bila peserta transect melewati 

suatu lokasi BABS kepada mereka dilarang untuk menutup hidung, sehingga 
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peserta merasakan betapa bau yang timbul akibat tinja berada diruang terbuka 

sembarangan. Ingat, dilarang menutup hidung saat transect walk dan tetap berhenti 

ditempat sekejap untuk diskusi. Ajak peserta untuk mendiskusikan keadaan 

tersebut, baik dari aspek keindahan dan kebersihan lingkungan, dari aspek 

penyebaran penyakit, dari aspek keselamatan, dll. Akhirnya tanyakan kepada 

warga yang BABS tersebut, bagaimana perasaannya sekarang setelah orang lain 

menderita akibat bau menyengat. 

4) Pemicuan melalui analisa kuantitatif 

Untuk lebih memberi gambaran tentang tingkat ‘besaran’ tinja yang tersebar 

luas secara sembarangan, masyarakat diminta untuk menghitung sendiri berapa 

kg/kwtl/ton jumlah tinja yang berhamburan. Tanyakan kepada mereka berapa 

jumlah anggota keluarga, kemudian kalikan dengan jumlah tinja yang dibuang 

manusia per orang per hari (yaitu sekitar 400 gram/orang/hari). Dengan cara 

perhitungan tersebut, maka dapat dihitung berapa besar tinja yang berhamburan 

dalam suatu wilayah, dalam kurun waktu sehari, seminggu, sebulan, setahun dan 

seterusnya. 

5) Pemicuan melalui ego, humanism, rasa jijik, keagamaan 

Seorang fasilitator harus mempunyai kemampuan untuk berimprovisasi dalam 

melakukan pemicuan sesuai dengan kondisi setempat, misalnya : 

- Tanyakan kepada seorang bapak, bagaimana perasaannya jika isterinya 

atau anak perempuannya sedang Buang Air Besar (BAB) di kebun atau di 

sungai kemudian terlihat oleh orang lain. 
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- Tunjukkan seekor ikan yang isi perutnya penuh dengan tinja dan tanyakan 

perasaan mereka jika mereka makan ikan tadi walau sudah dimasak. 

- Mintakan pada seorang guru/ustadz/kyai untuk menjelaskan hubungan 

antara kebersihan dengan agama dan keimanan seseorang. 

6) Pemetaan melalui aspek yang berbahaya 

Pemicuan dengan cara seperti ini dapat dilakukan dengan cara fasilitator 

memberikan contoh tentang keterkaitan penyakit berbahaya yang ditimbulkan 

akibat perilaku buang air besar sembarangan sehingga menimbulkan perasaan 

takut dan rasa yang dapat merubah perilaku masyarakat secara perlahan. Misalnya 

penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan air dan 

sanitasi. Dalam hal ini fasilitator membuatkan sebuah alur kontaminasi oral fecal 

dengan harapan dapat memicu perasaan takut dan perasaan lainnya dengan adanya 

pertanyaan-pertanyan yang berkembang dalam masyarakat maupun yang 

diberikan fasilitator.  

Untuk itu seorang fasilitator kesehatan harus kreatif dan inovatif dalam 

melakukan pemicuan. Fasilitator harus saling bekerjasama dan saling tukar 

pengalaman sehingga bisa mendapatakan pembelajaran  yang sesuai dengan 

kondisi dan situasi daerah yang diperlukan. 

7) Rencana Tindak dan Pendampingan 

Rencana tindak dan pendampingan merupakan sesi akhir dalam pemicuan. 

Penyusunan rencana tindak pada hakikatnya adalah sesi masyarakat, maka 

diharapkan yang memimpin sesi ini adalah salah satu dari anggota yang hadir 

dalam proses pemicuan (kelak, mungkin orang tersebut akan menjadi Natural 
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Leader). Tugas seorang fasilitator dalam sesi ini adalah memberikan umpan dan 

menawarkan pada mereka siapa yang akan memimpin dalam sesi ini, dan usahakan 

agar fasilitator seminimal mungkin untuk mengintervensi sesi ini. 

Pada saat melaksanakan rencana tindak dari masing masing anggota 

masyarakat, maka fasilitator dan Tim Tingkat Kecamatan harus selalu melakukan 

pendampingan. Suntikan semangat harus selalu diberikan, terutama bagi mereka 

yang belum terpicu. Biarkan masyarakat melakukan inovasi untuk membangun 

jambanya sendiri. 

3. Pasca pemicuan 

Pasca pemicuan merupakan tindak lanjut kegiatan pemicuan dan harus 

dilaksanakan segera setelah pemicuan. Tujuan dari kegiatan pasca-pemicuan adalah 

untuk memastikan dilaksanakannya rencana kerja SBS masyarakat.  

Tahap   ini   tim   fasilitator   melakukan   pendampingan   untuk menjaga 

komitmen komite  mengenai rencana pembangunan  sarana sanitasi. Hal yang 

dilakukan adalah memantau perkembangan perubahan perilaku, bimbingan teknis 

dengan menyampaikan tangga sanitasi dan opsi teknologi. Selain kepada komite, 

tim fasilitator juga mengadvokasi sasaran tidak langsung yaitu kepala desa dan  

perangkatnya.  Pendampingan  dilakukan  hingga  desa  mencapai kondisi   ODF.   

Desa   yang   telah   mencapai   status   ODF   akan mendapatkan  sertifikasi  dan  

penghargaan.   

Upaya  untuk  menjaga kondisi   ODF   dengan   mengadakan   lomba   tingkat   

kecamatan. Pemantauan dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu : 

Pemantauan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara  partisipatif untuk  
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menilai  kemajuan  yang  telah  dicapai  oleh  masyarakat,  dan pemantauan   yang   

dilaksanakan   secara   berjenjang    mulai   dari kecamatan sampai ke pusat. 

2.1.2.2 Indikator Pilar pertama STBM 

Pilar Stop BABS ini dikatakan berhasil jika mencapai indikator yang telah 

di tetapkan sebelumnya yaitu indikator pencapaian terkait perilaku dan akses. 

Adapun indikator tersebut antara lain: 

1. Proporsi KK yang BAB di jamban sehat sebesar 85% 

2. Jumlah desa yang telah ODF (Open Defecation Free) yaitu dalam satu tahun 

setiap wilayah kerja Puskesmas terdapat 2 desa yang telah dipicu dan mencapai 

keadaan ODF (Open Defecation Free) yaitu dalam satu desa 100% bebas dari 

perilaku buang air besar sembarangan. 

Open Defecation Free yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi 

ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan. 

Batasan bahwa suatu komunitas masyarakat telah dapat dikatakan ODF apabila: 

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang 

tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah). 

2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar. 

3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk 

mencegah kejadian BAB di sembarang tempat. 

4. Ada mekanisme monitoring yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK 

mempunyai jamban sehat. 

5. Ada upaya atau strategi yang jelas dan tertulis untuk dapat mencapai Total 

Sanitasi. 
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2.1.2.3 Buang air besar sembarangan ditinjau dari segi kesehatan lingkungan 

Pembuangan ekskreta manusia terutama tinja atau feses merupakan bagian 

penting dari kesehatan lingkungan. Di sebagian besar negara, pembuangan tinja 

yang layak merupakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Pembuangan 

yang tidak saniter dari tinja manusia yang terinfeksi dapat berperan dalam 

kontaminasi air tanah dan sumber-sumber air bersih. Hal ini dapat digunakan 

spesies seperti lalat untuk meletakkan telurnya untuk berkembang biak dan 

menyebar infeksi.  

Pembuangan tinja yang buruk seringkali berhubungan dengan kurangnya 

penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi yang demikian akan 

berakibat terhadap kesehatan dan mempersukar penilaian peranan masing-masing 

komponen dalam transmisi penyakit. 

2.1.2.4 Transmisi Penyakit dari Tinja 

Manusia adalah reservoir dari sebagian besar penyakit dan hal ini dapat 

menurunkan kapasitas dan kemampuan kerjanya. Penularan penyakit melalui tinja 

(fecal borne infection) merupakan salah satu penyebab kematian maupun cacat. 

Namun sebagian dari penyakit-penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui 

sanitasi yang baik terutama pembuangan tinja yang saniter dan memenuhi syarat-

syarat kesehatan (Kusnoputranto, 1986). 

Transmisi penyakit dari orang sakit atau carier ke manusia sehat melalui 

suatu mata rantai tertentu. Transmisi tersebut dapat terjadi bila memenuhi faktor 

sebagai berikut : adanya agen penyebab (causative agent), reservoir atau sumber 

infeksi dari agen penyebab, cara menghindari dari reservoir, cara transmisi dari 
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reservoir ke pejamu baru yang potensial, cara masuk ke pejamu baru, pejamu yang 

rentan. Bila salah satu dari ke enam faktor tersebut tidak ada, maka mengakibatkan 

penyebaran penyakit menjadi tidak mungkin.  

 

 

Gambar 1.2 Mata Rantai Transmisi Penyakit dari Tinja 

Sumber : Notoatmodjo (1983) 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa banyak cara yang dilalui oleh 

agen penyebab penyakit saluran pencernaan dalam mencapai penjamu yang baru. 

Dengan kata lain mata rantai transmisi penyakit bisa berbeda-beda tergantung dari 

kondisi dan situasi di suatu tempat, misalnya melalui air dan makanan, tetapi di 

tempat lain bisa melalui lalat dan nyamuk. Apapun mata rantai yang ditempuh, hal 

yang terpenting ialah harus dilakukan suatu tindakan pencegahan sedini mungkin 

agar transmisi penyakit tidak terjadi. 

Tinja sebagai sumber infeksi dapat sampai ke pejamu baru melalui berbagai 

cara, misalnya melalui air, tangan, arthopoda, tanah ataupun tangan ke makanan 

kemudian ke pejamu baru. Cara pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan 
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mengisolasi tinja sebagi sumber infeksi sehingga tinja tidak mencemari air bersih 

yang biasa digunakan penduduk, meningkatkan kebersihan perorangan yaitu 

mencuci tangan sebelum makan dan sesuadah buang air besar serta mencuci 

makanan dengan air bersih sehingga agen penyakit tidak mungkin mencapai 

pejamu yang baru. 

2.1.3 Jamban 

2.1.3.1 Pengertian Jamban 

Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat membuang 

dan mengumpulkan kotoran manusia dalam suatu tempat tertentu atau yang sering 

disebut dengan kakus/wc, sehingga kotoran tersebut tidak menjadi penyebab 

penyakit dan mengotori lingkungan permukiman (Depkes RI, 2003). Sedangkan 

menurut WSAP-EAP (2009) jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang 

mencakup : 

1. Mencegah kontaminasi ke badan air. 

2. Mencegah kontak manusia dengan tinja. 

3. Mencegah tinja tersebut agar tidak dihinggapi serangga, serta binatang 

lainnya. 

4. Mencegah bau yang tidak sedap. 

5. Konstruksi dan dudukannya dibuat baik, aman, dan mudah dibersihkan. 

Salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya suatu penyakit dan 

menjaga lingkungan menjadi bersih dan sehat adalah dengan cara membangun 

jamban disetiap rumah. Hal tersebut dikarenakan jamban merupakan salah satu 

kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, setiap individu diharapakan dapat 
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memanfaatkan jamban sebagai tempat untuk buang air besar agar lingkungan tetap 

terjaga bersih, nyaman, dan tidak berbau (Dedi & Ratna, 2013:172). 

Kepemilikan jamban merupakan salah satu faktor dominan dalam 

membentuk suatu kebiasaan perilaku buang air besar sembarangan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Bathija dan Sarvar diketahui bahwa ada 

hubungan antara kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan 

dengan nilai p=0,000019. Hal itu dikarenakan 21% masyarakat beralasan masih 

melakukan praktik buang air besar sembarangan karena tidak memiliki jamban di 

rumah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti diketahui bahwa hasil chi square 

didapatkan nilai p sebesar 0,000 bahwa ada hubungan antara ketersediaan sarana 

dengan perilaku buang air besar di jamban. Dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki perilaku kurang baik lebih banyak terdapat pada kepala keluarga dengan 

ketersediaan sarana tidak lengkap (66,7) dibandingkan pada kepala keluarga 

dengan ketersediaan sarana lengkap (12,5) atau sebaliknya. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa ketersediaan sarana jamban juga dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam melakukan praktik buang air besar. 

2.1.3.2 Standar dan Persyaratan Kesehatan Bangunan Jamban 

Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2014 antara lain : 

1. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap) 

Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari 

gangguan cuaca dan gangguan lainnya. 
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2. Bangunan tengah jamban 

Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu : 

1. Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter 

dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi 

saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus 

diberi tutup. 

2. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai 

saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah 

(SPAL). 

3. Bangunan bawah jamban 

Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja 

yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja 

melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu : 

1. Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai 

penampungan kotoran manusia (tinja dan urin). Bagian padat dari kotoran 

manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya 

akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur 

resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter 

untuk mengelola cairan tersebut. 

2. Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat 

dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan 

cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, 
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sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara 

biologis. 

Menurut Depkes RI (1985), Syarat sebuah jamban keluarga dkategorikan 

jamban sehat, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Tidak mencemari sumber air minum, untuk itu letak lubang penampungan 

kotoran paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur (SPT SGL maupun jenis 

sumur lainnya). Perkecualian jarak ini menjadi lebih jauh pada kondisi tanah 

liat atau berkapur yang terkait dengan porositas tanah. Juga akan berbeda pada 

kondisi topografi yang menjadikan posisi jamban diatas muka dan arah aliran  

air tanah. 

2. Tidak berbau serta tidak memungkinkan serangga dapat masuk ke 

penampungan tinja. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menutup lubang 

jamban atau dengan sistem leher angsa. 

3. Air seni, air pembersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah di 

sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat lantai jamban dengan luas 

minimal 1x1 meter, dengan sudut kemiringan yang cukup kearah lubang 

jamban. 

4. Mudah dibersihkan, aman digunakan, untuk itu harus dibuat dari bahan-bahan 

yang kuat dan tahan lama dan agar tidak mahal hendaknya dipergunakan 

bahan-bahan yang ada setempat; 

5. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang; 

6. Cukup penerangan; 

7. Lantai kedap air; 
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8. Luas ruangan cukup, atau tidak terlalu rendah; 

9. Ventilasi cukup baik, dan 

10. Tersedia air dan alat pembersih. 

2.1.3.3 Jenis Jamban 

Berdasarkan konstruksi dancara mempergunakannya, jenis-jenis tempat 

pembuangan kotoran (kakus), antara lain : 

1. Kakus Cemplung 

 

Gambar 2.3 Kakus Cemplung 

Sumber: Kemensos RI (2017) 

Bentuk kakus ini adalah yang paling sederhana yang dapat dianjurkan kepada 

masyarakat. Kakus cemplung ini hanya terdiri atas sebuah galian yang di atasnya 

diberi lantai dan tempat jongkok. Lantai kakus ini dapat dibuat dari bambu atau 

kayu, tapi dapat juga dari pasangan batu bata atau beton. Agar tidak menjadi sarang 

dan makanan serangga penyebar penyakit. Kakus semacam ini masih menimbulkan 

gangguan karena baunya. 

Meski kakus jenis cemplung merupakan jenis kakus yang paling sederhana 

namun hal tersebut belum dapat menarik warga untuk membangunnya. Alasannya 
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karena kondisi wilayah Desa tersebut yang dilintasi aliran sungai serta rawan banjir, 

sehingga jika sungai meluap dan banjir terjadi maka tinja pada tempat 

penampungan kakus cubluk akan meluap bersama banjir. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat desa tidak mau membuat kakus cubluk walaupun lebih 

murah biayanya dibandingkan jamban leher angsa dengan septik tank (Pane, 2009). 

2.  Kakus Plengsengan 

 

Gambar 2.4 Kakus Plengsengan 

Sumber: Kemensos RI (2017) 

Plengsengan berasal dari bahasa Jawa “mlengseng” yang berarti miring. Nama 

ini digunakan karena dari lubang tempat jongkok ke tempat penampungan kotoran 

dihubungkan oleh suatu saluran yang miring. Tempat jongkok dari kakus ini tidak 

dibuat persis di atas tempat penampungan, tetapi agak jauh. Kakus semacam ini 

sedikit lebih baik dan menguntungkan dari pada kakus cemplung, karena baunya 

agak berkurang dan keamanan bagi pemakai lebih terjamin. 

3. Kakus Bor 
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Gambar 2.5 Kakus Bor 

Sumber: Garini (2012) 

Dinamakan kakus bor karena tempat penampungan kotorannya dibuat dengan 

mempergunakan bor. Bor yang dipergunakan adalah bor tangan yang disebut Bor 

Auger dengan diameter antara 30-40 cm. Lubang yang dibuat harus jauh lebih 

dalam dibandingkan dengan lubang yang digali seperti pada kakus cemplung dan 

kakus plengsengan, karena diameter kakus bor jauh lebih kecil. Kakus bor 

mempunyai keuntungan bau yang ditimbulkan sangat berkurang. Akan tetapi, 

kerugian kakus bor adalah perembesan kotoran akan lebih jauh dan mengotori air 

tanah. Kakus bor tidak dapat dibuat di daerah atau tempat yang tanahnya banyak 

mengandung batu.  
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4. Angsatrine (Water Seal Latrine) 

 

Gambar 2.6 Kakus Angsatrine 

Sumber: Kemensos RI (2017) 

Kakus angsatrine di bawah tempat jongkoknya ditempatkan atau dipasang 

suatu alat yang berbentuk seperti leher angsa yang disebut bowl. Bowl ini berfungsi 

mencegah timbulnya bau. Kotoran yang berada di tempat penampungan tidak 

tercium baunya, karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang 

melengkung. Dengan demikian dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran. 

Karena dapat mencegah hubungan lalat dan bau, maka memberikan kemungkinan 

untuk dibuat di dalam rumah. Agar dapat terjaga kebersihannya, maka pada kakus 

semacam ini harus cukup tersedia air. 

5. Kakus diatas Empang 

 

Gambar 2.7 Kakus diatas Empang 

Sumber: Garini (2012) 
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Membuat kakus di atas empang, dimana dalam pembuatannya kotoran 

langsung dialirkan ke empang merupakan cara pembuangan kotoran yang tidak 

dianjurkan, tetapi sulit untuk menghilangkannya, terutama di daerah yang terdapat 

banyak empang. Sebelum mengalihkan kebiasaan tersebut kepada kebiasaan yang 

diharapkan, dapatlah cara tersebut diteruskan dengan memberikan persyaratan 

tertentu, antara lain: 

1) Air dari empang tersebut tidak dipergunakan untuk mandi 

2) Empang tersebut tidak boleh kering 

3) Empang hendaknya cukup luas 

4) Letak kakus harus sedemikan rupa, sehingga kotoran selalu jatuh di air 

5) Ikan yang berada di empang tersebut tidak boleh dimakan 

6) Aman dalam pemakaiannya 

7) Tidak terdapat sumber air minum yang terletak di bah empang tersebut atau 

yang sejajar dengan jarak 15 meter 

8) Tidak terdapat tanaman-tanaman yang tumbuh di atas permukaan air 

6. Kakus Septic Tank 

 

Gambar 2.8 Kakus Septic Tank 

Sumber: Garini (2012) 
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Septic tank berasal dari kata septic, yang berarti pembusukan secara aerobik. 

Nama septic tank dipergunakan karena dalam pembuangan kotoran terjadi proses 

pembusukan oleh kuman-kuman pembusuk yang sifatnya anaerob. Septic tank bisa 

terdiri dari dua bak atau lebih serta dapat pula terdiri atas satu bak saja dengan 

mengatur sedemikan rupa (misalnya dengan memasang beberapa sekat atau tembok 

penghalang), sehingga dapat memperlambat pengaliran air kotor di dalam bak 

tersebut. Di dalam bak bagian pertama akan terdapat proses penghancuran, 

pembusukan, dan pengendapan. Di dalam bak terdapat tiga maam lapisan, yaitu: 

1. Lapisan yang terapung, yang terdiri atas kotoran-kotoran padat. 

2. Lapisan cair. 

3. Lapisan endap (Lumpur). 

2.1.4 Perilaku Kesehatan 

2.1.4.1 Pengertian Perilaku 

Dari aspek biologis, perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme atau manusia yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari segi biologis 

semua makhluk hidup termasuk binatang dan manusia, mempunyai aktivitas 

masing-masing. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari 

manusia itu sendiri (Notoadmodjo, 2010). 

Skinner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses : Stimulus ---> 

Organisme ---> Respons, sehingga teori-teori Skinner ini disebut “S-O-R” 
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(Stimulus-organisme-Respons). Teori Skinner menjelaskan adanya dua jenis respon  

yakni : 

a. Respondent respons atau reflexive response, ialah respons yang ditimbulkan 

oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Perangsangan-perangsangan yang 

semacam ini disebut eliciting stimulasi, karena menimbulkan respons-respons 

yang relatif tetap. Responden respons (respondent behaviour) ini mencakup 

juga emosi respons atau emotional behaviour. Emotional response ini timbul 

karena hal yang kurang mengenakkan atau sebaliknya pada organisme yang 

bersangkutan . 

b. Operant response atau instrumental respons, adalah respons yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain. Perangsang 

yang terakhir ini disebut reinforcing stimulus atau reinforcer, karena berfungsi 

untuk memperkuat respon. 

Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Perilaku tertutup (Covert behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum 

dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas 

dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap 

stimulus yang bersangkutan. Bentuk “unobservable behavior” atau “covert 

behavior” yang dapat diukur dari pengetahuan dan sikap. 
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2) Perilaku terbuka (Overt behavior) 

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tesebut sudah berupa 

tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “observable 

behavior”. Dalam hal ini perilaku terbuka merupakan suatu tindakan yang nyata 

dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk praktik (practice). 

Robert Kwick (1974) menyatakan bahawa perilaku adalah tindakan atau 

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku 

tidak sama dengan sikap. Sikap adalah hanya suatu kecenderungan untuk 

mengadakan tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan 

adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap 

hanyalah sebagian dari perilaku manusia. 

2.1.4.2 Domain Perilaku 

Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan, membedakan 

adanya  area wilayah, ranah atau domain perilaku, yaitu kognitif (cognitif), afektif 

(afektif), dan psikomotor (psychomotor). Kemudian oleh ahli pendidikan di 

Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan ke dalam cipta (kognitif), rasa (afektif) 

dan karsa (psikomotor) atau peri cipta, peri rasa, dan peri tindak. 

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pembagian domain oleh 

Bloom ini, dan untuk kepentingan pendidikan praktis, dikembangkan menjadi  

tingkat ranah perilaku sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (Knowlwdge) 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata,hidung,telinga, dan 
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sebagainya). Untuk menghasilkan pengetahuan melalui penginderaan tersebut 

sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang 

berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu : 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.  

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek ynag dimaksud 

dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi yang lain. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untukk menjabarkan dan/atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau 

meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen 
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pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan 

untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi 

atau penialain terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini didasarkan pada 

suatu kriteria dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

2. Sikap (Attitude) 

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, 

yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak 

senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Newcomb salah 

seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Dengan kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi 

tertutup).  

Menurut Allport (1954) sikap terdiri dari  komponen pokok yaitu : 

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. Artinya 

bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, artinya bagaimana 

penilaian (terkandung didalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap objek. 

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave), artinya sikap adalah 

merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. Sikap 

adalah ancang-ancang untuk bertindak atau berperilaku terbuka (tindakan). 
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Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude) dalam menentukan sikap yang utuh, pengetahuan, pikiran, 

keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. 

3. Tindakan atau Praktik (practice) 

Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, terwujudnya suatu tindakan 

memerlukan beberapa faktor lain seperti adanya fasilitas atau sarana dan prasarana 

yang mendukung. Praktik atau tindakan dapat dibedakan menjadi  tingkatan 

menurut kualitasnya, yaitu : 

a. Praktik Terpimpin (guided response) merupakan suatu praktik apabila 

subjek atau seseorang telah melakukan ssesuatu tetapi masih tergantung 

pada tuntunan atau menggunakan panduan. 

b. Praktik secara mekanisme (mechanisme) merupakan suatu praktik apabila 

subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikkan sesuatu secara 

otomatis. 

c. Adopsi (adoption) adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah 

berkembang. Dalam hal ini apa yang dilakukan tidak sekadar rutinitas atau 

mekanisme saja, akan tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau 

perilaku yang berkualitas. 

2.1.4.3 Determinan perilaku Kesehatan 

Determinan perilaku kesehatan dalam Notoadmodjo (2010) dijelaskan 

bahwa Perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-

faktor baik dari dalam maupun dari luar subjek atau seseorang tersebut. Faktor 

yang menentukan atau membentuk perilaku disebut determinan. Dalam bidang 
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perilaku kesehatan, ada 3 teori yang sering menjadi acuan dalam penelitian-

penelitian kesehatan masyarakat. Ketiga teori tersebut antara lain : Teori Lawrence 

Green, Teori Snehandu B.Karr dan Teori WHO. Salah satu teori yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian kesehatan adalah teori Lawrence Green. 

Berawal dari analisis penyebab masalah kesehatan, Green membedakan 

adanya dua determinan masalah kesehatan, yakni behavior factors (faktor 

perilaku) dan non-behavior factors atau faktor non-perilaku. Selanjutnya Green 

menganalisis, bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu: 

a. Faktor predisposisi (pre disposing factors)  

Faktor predisposisi yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau 

mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, 

keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Pengetahuan yang 

baik akan memberikan dampak yang baik terhadap perilaku seseorang dalam 

melakukan buang air besar. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Qudsiyah dkk, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

tingginya angka open defecation. Pengetahuan responden dengan kategori kurang-

cukup memiliki peluang 9,273 kali lebih besar terhadap tingginya angka open 

defecation dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan dengan 

kategori baik (Qudsiyah dkk, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015) menunjukkan bahwa hasil uji 

statistik diperoleh nilai (p=0,000). Terlihat bahwa pengetahuan tinggi memiliki 

persentase perilaku BAB dijamban lebih besar dibandingkan responden yang 

berpengetahuan rendah dan secara statistik ada hubungan bermakna antara 
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pengetahuan dengan perilaku BABS. Responden dengan pengetahuan rendah 

memiliki risiko perilaku 3,255 kali lebih besar untuk berperilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS) daripada responden dengan pengetahuan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2016) menunjukkan ada hubungan antara 

sikap dengan perilaku buang air besar di jamban di desa Gunungsari Kecamatan 

Pulosari Kabupaten Pemalang dengan hasil uji chi-square didapatkan nilai p 

sebesar 0,019. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Qudsiyah 

dkk (2015) menunjukkan ada hubungan antara sikap responden dengan tingginya 

angka OD. Sikap responden dengan kategori kurang-cukup memiliki peluang 

18,000 kali lebih besar terhadap tingginya angka OD dibandingkan dengan 

responden yang memiliki sikap dengan kategori baik. 

Pengetahuan dan sikap saling berpengaruh terhadap perubahan perilaku BABS 

yang harus segera ditangani. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat 

turut serta secara aktif dalam setiap upaya peningkatan perilaku ODF dan mau 

menerima masukan dari berbagai pihak, disamping terus dilakukannya penyebaran 

informasi oleh pihak yang terkait seperti puskesmas, kader dan perangkat lainnya 

(Qudsiyah dkk, 2015). 

Tingkat pendapatan dalam rumah tangga juga mempengaruhi perilaku praktik 

buang air besar sembarangan di masyarakat. Hal ini di perkuat dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Widowati (2015) menunjukkan hasil uji statistik diperoleh 

nilai (p=0,000), secara statistik ada hubungan bermakna antara penghasilan pada 

perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Responden dengan pendapatan 
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rendah memiliki risiko perilaku 9,500 kali lebih besar untuk berperilaku Buang Air 

Besar Sembarangan (BABS) daripada responden dengan pendapatan tinggi.  

Pada umumnya masyarakat yang bepenghasilan rendah sangat sulit untuk 

membangun fasilitas jamban, mereka hanya menunggu subsidi dari pemerintah 

daripada menggunakan uang pribadinya untuk membangun jamban. Masyarakat 

yang berpenghasilan rendah juga merasa tidak perlu berpartisipasi dalam 

kepemilikan jamban keluarga karena masyarakat memilih dan lebih merasa 

nyaman bila buang air besar di empang/kolam lele. Namun, hal ini dapat disiasati 

dengan memaksimalkan kerja sama kepada para stakeholder untuk melakukan 

arisan jamban dan gotong royong dalam pembuatan jamban komunal sehingga 

masyarakat mempunyai rasa kepemilikan dan tidak mengandalkan subsidi dari 

pemerintah. 

b. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)  

Faktor enabling adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi perilaku atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud faktor 

pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku 

kesehatan. Sarana dan prasarana sangat mendukung untuk berperilaku hidup sehat, 

salah satu sarana yang mendukung perilaku buang air besar yaitu dengan adanya 

kepemilikan jamban.  

Penelitian yang dilakukan Qudsiyah dkk (2015) menyebutkan bahwa salah satu 

faktor yang berhubungan dengan tingginya angka BABS adalah kepemilikan 

jamban. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa kepemilikan jamban memiliki 
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peluang 1,700 kali lebih besar terhadap tingginya angka OD dibandingkan dengan 

responden yang tidak memiliki jamban.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2014) di Kampung Garapan 

Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang Propinsi Banten menunjukkan bahwa 

hampir seluruh masyarakat memliki sarana baik dari sumber air bersih dan sarana 

kepemilikan jamban, sehingga masyarakat memilih untuk melakukan BAB pada 

tempatnya dan tidak lagi buang air besar sembarangan. 

c. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors)  

Faktor reinforcing adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Pengetahuan, sikap, dan fasilitas yang tersedia belum tentu 

menjamin seseorang atau sekelompok masyarakat melakukan perilaku yang sesuai. 

Seringkali terjadi, bahwa misalnya masyarakat tahu bahwa perilaku BABS dilarang 

namun mereka tetap melakukannya hal ini dikarenakan tokoh masyarakat yang 

dihormatinya juga masih melakukan perilaku BABS. Dari contoh tersebut tokoh 

masyarakat merupakan salah satu faktor penguat seseorang dalam melakukan 

perilaku.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saliani (2017) menunjukkan 

terdapat hubungan yang bermakna antara peran petugas kesehatan dengan praktik 

buang air besar di Desa Garuga Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi 

Sulawesi Tengah. Selain peran dari tenaga kesehatan , dukungan keluarga dalam 

praktik buang air besar sembarangan juga sangat berpengaruh hal ini dibuktikan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016) menunjukkan hasil chi 

square didapatkan nilai p sebesar 0,005 bahwa ada hubungan antara dukungan 
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keluarga dengan perilaku buang air besar di jamban. Dapat diketahui bahwa 

responden yang memiliki perilaku kurang baik lebih banyak terdapat pada kepala 

keluarga dengan dukungan keluarga yang kurang (51,4) dibandingkan pada kepala 

keluarga dengan dukungan keluarga yang baik (21,5). 

Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk perhatian, dorongan yang 

didapatkan individu dari orang lain melalui hubungan interpersonal yang meliputi 

perhatian, emosional dan penilaian (Wijayanti, 2016). 

Qudsiyah dkk, juga menyatakan bahwa jarak rumah ke tempat BAB selain 

jamban juga mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitiannya menunjukka bahwa ada hubungan antara jarak rumah ke 

tempat BAB selain jamban dengan tingginya angka OD. Jarak rumah ke tempat 

BAB dalam kategori dekat-sedang memiliki peluang 20,250 lebih besar terhadap 

tingginya angka OD dibandingkan dengan jarak rumah ke tempat BAB dalam 

kategori jauh. Semakin dekat masyarakat dengan sungai maka semakin besar 

pemanfaatan air sungai tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu 

perlu adanya dukungan bersama tokoh masyarakat agar dapat mengalihfungsikan 

sungai sebagimana mestinya (Qudsiyah, 2015) 

2.2 KERANGKA TEORI 

Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka, maka disusun kerangka teori 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal yang bersumber 

dari teori Lawrence Green (1980) dan Benyamin Bloom dalam Notoadmodjo 

(2005). Faktor yang dapat menggambarkan hubungan dengan perilaku masyarakat 
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buang air besar sembarangan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu faktor 

predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi meliputi 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, susunan keluarga, 

sikap. Faktor pemungkin meliputi fasilitas, sarana dan prasarana, jarak rumah 

dengan tempat BAB selain jamban. Sedangkan untuk faktor penguat meliputi 

kondisi lahan, dukungan tokoh masyarakat, dukungan keluarga, dukungan tenaga 

kesehatan, peraturan perundang-undangan, SK Pejabat pusat atau daerah.  



 
 

 
 

Perilaku 

Kesehatan 

terkait BAB 

Faktor Predisposisi 

 Tingkat Pendidikan 

 Tingkat Pendapatan 

 Tingkat Pengetahuan 

 Sikap 

 

Faktor Pemungkin 

 Fasilitas Sarana dan Prasarana: 

1. Kepemilikan Jamban 

2. Jarak Rumah ke Tempat BAB 

Selain Jamban 

 

Faktor Penguat 

 Ketersediaan Lahan 

 Dukungan Tokoh Mayarakat 

 Dukungan Keluarga 

 Peran Tenaga Kesehatan dari 

Puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi Lawrence Green (1980) dan Benyamin Bloom  

dalam Notoatmodjo (2005) dan Yulianto (2017)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan variabel-variabel 

yang akan diukur atau diamati selama penelitian. Variabel dalam kerangka teori 

tidak semuanya diteliti dalam penelitian ini, variabel yang diteliti diambil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Variabel dikendalikan 

Variabel Bebas 

1. Tingkat  

Pengetahuan 

2. Tingkat 

Pendapatan 

3. Kepemilikan  

Jamban 

4. Sikap Masyarakat 

5. Jarak Rumah  

ke tempat BAB 

selain jamban 

6. Dukungan keluarga 

7. Peran tenaga 

kesehatan dari 

Puskesmas 

 

Variabel Terikat 

Perilaku Buang Air 

Besar Sembarangan 

 

Variabel Perancu 

1. Ketersediaan 

Air* 

2. Kondisi 

Lingkungan 

Masyarakat* 
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berdasarkan permasalahan ditempat penelitian yang diketahui pada saat studi 

pendahuluan pra penelitian dilakukan. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel 

bebas atau dengan kata lain variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Sastroasmoro dan Ismael, 2011). Variabel terikat dalam 

penelitian adalah perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja puskesmas 

Margadana Kota Tegal. 

3.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila ia berubah akan mengakibatkan 

perubahan pada variabel lain (Sastroasmoro dan Ismael, 2011). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, kepemilikan 

jamban, sikap masyarakat, jarak rumah ke tempat BAB selain jamban, dukungan 

keluarga, serta peran petugas kesehatan dari puskesmas. 

3.2.3 Variabel Perancu 

Variabel perancu adalah jenis variabel yang berhubungan dengan variabel 

bebas dan variabel terikat, akan tetapi bukan merupakan variabel antara 

(Sastroasmoro, 2011). Untuk mengendalikan variabel perancu dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara restriksi. Restriksi adalah suatu metode untuk membatasi 

subjek penelitian menurut kriteria tertentu. Variabel perancu dalam penelitian ini 

diantaranya: 
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1. Ketersediaan air, dikendalikan dengan memilih responden yang memiliki 

ketersediaan air yang tercukupi. 

2. Kondisi lingkungan masyarakat, dikendalikan dengan memilih responden 

dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar bersih dan tidak terlihat adanya 

tinja. 

 

3.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian, yang harus diuji validitasnya secara empris (Sastroasmoro & Ismael, 

2011). Hipotesis dalam penelitian ini antara lain : 

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

3. Ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

4. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku buang air besar sembarangan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

5. Ada hubungan antara jarak rumah ke tempat BAB selain jamban dengan 

perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana 

Kota Tegal. 

6. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku buang air besar 

sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 
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7. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dari puskesmas dengan 

perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana 

Kota Tegal? 

 

3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional, yaitu 

jenis penelitian yang berupaya mencari hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya. Rancangan penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

rancangan cross sectional, yaitu peneliti mencari hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan melakukan pengukuran sesaat (Sastroasmoro dan 

Ismael, 2011) 

 

3.5 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN 

Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat dan diamati dalam tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.1  Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Alat 

Ukur 

Kategori Skala 

Data 

1 Perilaku 

BABS 

masyarakat 

Perilaku 

masyarakat dan 

kebiasaan 

praktik 

masyarakat 

dalam buang air 

besar  

 

Angket   1. BABS, jika 

melakukan 

praktik buang 

air besar 

sembarangan 

2. Tidak BABS, 

jika melakukan 

praktik buang 

air besar di 

jamban 

Nominal  
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No Variabel Definisi Alat 

Ukur 

Kategori Skala 

Data 

2 Tingkat 

pengetahuan 

Pengetahuan 

masyarakat 

tentang buang 

air besar yang 

baik 

Angket 1. Pengetahuan 

kurang (jika 

total skor ≤6 

jawaban benar) 

2. Pengetahuan 

baik (jika total 

skor >6 

jawaban benar 

 

Ordinal  

3 Tingkat 

pendapatan 

masyarakat 

Pendapatan yang 

diperoleh setiap 

orang setiap 

bulan 

Angket  1. Rendah jika 

pendapatan 

dibawah UMR 

(Rp < 

1.630.500) 

2. Tinggi jika 

pendapatan di 

atas UMR (Rp 

≥ 1.630.500) 

 

Ordinal  

4 Kepemilikan 

jamban 

Keadaan dimana 

masyarakat 

memilik jamban 

pribadi di dalam 

rumahnya 

Angket   1. Tidak memiliki 

(jika di dalam 

tempat tinggal 

tidak memiliki 

jamban pribadi 

2. Memiliki (jika 

di dalam 

tempat  

Nominal  

    tinggal ada 

jamban 

pribadi) 

 

 

5 Sikap 

masyarakat 

Sikap yang 

ditunjukan 

masyarakat 

dalam 

pelaksanaan 

BABS 

Angket  1. Kurang (jika 

total skor ≤ 6) 

2. Baik (jika total 

skor > 6) 

Ordinal 
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No Variabel Definisi Alat 

Ukur 

Kategori Skala 

Data 

6 Jarak rumah 

ke tempat 

BAB selain 

jamban 

Jarak yang 

ditempuh 

masyarakat 

terhadap tempat 

BAB selain 

jamban  

Angket  1. Dekat (jika 

jarak yang 

ditempuh ≤ 50 

m) 

2. Jauh (jika 

jarak yang 

ditempuh > 50 

m) 

 

Ordinal  

7 Dukungan 

keluarga  

Adanya 

dukungan dari 

dalam keluarga 

secara positif 

untuk 

mendukung 

perubahan 

perilaku masing-

masing anggota 

keluarga  

Angket   1. Negatif  

2. Positif   

Nominal  

8 Dukungan  

petugas 

kesehatan 

dari 

Puskesmas 

Adanya 

dukungan dari 

petugas 

kesehatan dari 

puskesmas 

setempat kepada 

masyarakat 

berkaitan 

perilaku buang 

air besar 

sembarangan  

Angket   1. Negatif 

2. Positif  

Nominal  

 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 61). Populasi dalam penelitian 

ini adalah 745 kepala keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal. 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:62). Sampel dalam penelitian ini adalah warga yang 

bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana. Untuk mendapatkan 

subjek yang memiliki sejumlah karakteristik tertentu atau mendapat kelompok 

penelitian yang sebanding (comparable) dalam karakteristik tertentu maka dalam 

penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi : 

1. Kriteria inklusi : 

a. Pria atau wanita berusia 17-65 tahun 

b. Responden merupakan warga yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja 

Puskesmas Margadana 

c. Memilih responden yang memiliki ketersediaan air yang tercukupi 

d. Memilih responden dimana kondisi lingkungan masyarakatnya bersih dan 

tidak terlihat tinja. 

2. Kriteria eksklusi : 

a. Tidak bersedia menjadi responden 

b. Responden telah didatangi untuk diwawancarai tetapi tidak berada di 

tempat 

3.6.3 Besar Sampel  

Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :   
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n = 
𝑁.𝑍(1−

a

2
)2.P.(1−P)

𝑁.𝑑2+𝑍(1−
𝑎

2
)

2
.P.(1−P)

 

Keterangan: 

n : besar sampel yang di hasilkan 

N : besar populasi 

Z(1 −
𝑎

2
) : standar deviasi dengan derajat kepercayaan 95% = 1,96 

d : derajat ketepatan yang digunakan adalah 90% = 0,1 

P : Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi.  

Untuk proporsi atau sifat tertentu yang tidak diketahui, maka besarnya P 

yang digunakan adalah (50%) = 0,5 

Hasil perhitungan besar sampel minimal pada penelitian ini sebagai berikut: 

n = 
𝑁.𝑍(1−

a

2
)2.P.(1−P)

𝑁.𝑑2+𝑍(1−
𝑎

2
)

2
.P.(1−P)

 

= 
1,962.745.0,5.(1−0,5)

745.0,12.+1,962.0,5.(1−0,5)
 

 

= 
715,498

7,45+0,9604
 

 

= 
715,498

8.4104
 

= 85,073 

= 86 

Maka besar sampel minimal yang diperlukan untuk mengetahui proporsi 

kepala keluarga yang melakukan buang air besar sebesar 86 KK. 



59 
 

 
 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random 

sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi 

jumlah sub-sub populasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

(Agus, 2011) 

𝑛 =
𝑁𝑖

𝑁
𝑥 𝑛𝑖 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel yang diambil  

Ni : Jumlah populasi sub sampel 

N : Jumlah total populasi 

ni : Sub sampel 

Puskesmas Margadana terbagi menjadi 4 kelurahan, maka jumlah KK yang 

akan dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

Kelurahan Margadana = 194 KK maka (
194

745
𝑥 86) = 22 KK 

Kelurahan Sumur Panggang = 176 KK maka (
176

745
𝑥 86) = 20 KK 

Kelurahan Pesurungan Lor = 267 KK maka (
267

745
𝑥 86) = 31 KK 

Kelurahan Kalinyamat Kulon = 108 KK maka (
108

745
𝑥 86) = 13 KK 

 

3.7 SUMBER DAN DATA PENELITIAN 

3.7.1 Data Primer 

Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

pengamatan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan angket untuk 
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mendapatkan data tentang tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, kepemilikan 

jamban, sikap masyarakat, jarak rumah ke tempat BAB selain jamban, dukungan 

keluarga dan dukungan tenaga kesehatan dari Puskesmas. 

 

3.8 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Notoatmodjo, 2010). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Angket. Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah 

berupa pertanyaan/pernyataan yang berikan secara langsung kepada responden 

untuk memperoleh data tentang identitas responden, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, pengetahuan, kepemilikan jamban, sikap responden, jarak rumah 

responden terhadap sarana BAB selain jamban, dukungan keluarga responden, 

peran tenaga kesehatan dari puskesmas yang ada di wilayah responden. 

3.8.1.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut dapat 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui valid atau tidaknya angket terebut, 

maka perlu diuji dengan uji korelasi antar tiap item pertanyaan dengan skor total. 

Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi “product moment”. Kuesioner 

dinyatakan valid jika setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan rumus 

“product moment” diperoleh hasil r hitung > r tabel. 
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3.8.1.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen memiliki pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai pengumpul data, karena instrumen 

tersebut dianggap baik dan dipercaya kebenarannya untuk mengetahui reliabilitas 

dari penelitian dengan metode kuesioner menggunakan rumus alfa. Kuesioner 

dinyatakan reliable jika diperoleh hasil alfa > r tabel. 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

3.8.2.1 Data Primer  

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan, maka teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan pengisisian angket 

oleh responden yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data 

mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perilaku BABS, tingkat 

pendapatan masyarakat, kepemilikan jamban, sikap masyarakat terhadap perilaku 

BABS, jarak rumah ke tempat BAB selain jamban, dukungan keluarga terhadap 

perilaku BABS dan dukungan tenaga kesehatan dari puskesmas terhadap perilaku 

BABS di wilayah kerja puskesmas tersebut. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan 

untuk pengambilan gambar saat responden mengisi angket. 

3.8.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari responden 

penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berdasarkan hasil rekapitulasi sanitasi 

total berbasis masyarakat pilar pertama yang dimiliki oleh Puskesmas Margadana 

dan melihat literatur yang terkait. 
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3.9 PROSEDUR PENELITIAN 

3.9.1 Tahap Persiapan 

  Tahap persiapan merupakan tahap mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam penelitian, yaitu mempersiapkan lembar kuesioner yang berisi 

pertanyaan dan pernyataan tentang Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku 

Buang Air Besar Sembarangan serta perlengkapan untuk dokumentasi. 

3.9.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Peneliti mendatangi calon responden penelitian menjelaskan maksud dan 

tujuan peneliti serta menanyakan kesediaan menjadi responden penelitian. 

2. Peneliti memberikan lembar persetujuan kepada responden apabila bersedia 

menjadi responen penelitian. 

3. Peneliti membacakan pertanyaan dalam kuesioner. 

4. Peneliti melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan seluruh informasi 

yang telah dikumpulkan.  

  

3.10  TEKNIK ANALISIS DATA 

  Data dianalisis dan diinterpretasikan dengan melakukan pengujian terhadap 

hipotesis, menggunakan program olah data dengan tahapan sebagai berikut: 

3.10.1 Analisis Data Univariat 

  Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian 

untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi dan prosentase dari masing 

masing variabel yaitu tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, sikap, kepemilikan 

jamban, jarak rumah ke tempat BAB selain jamban, dukungan keluarga, dan 
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dukungan tenaga kesehatan dari puskesmas serta perilaku responden dalam buang 

air besar. 

3.10.2 Analisis Bivariat 

  Analisis bivariat digunakan untuk menyatakan analisis terhadap 2 variabel, 

yakni 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat (Sastroasmoro & Ismael, 2011). 

Apakah variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan atau hubungan 

secara kebetulan. Dalam analisis ini menggunakan uji chi-square sesuai pada skala 

pengukuran variabel dan uji signifikansi menggunakan batas kemaknaan α=0,05 

dengan taraf signifikan 95%. Aturan yang berlaku untuk interpretasi uji Chi-Square 

pada analisis olah data adalah sebagai berikut: 

1. Jika pada tabel silang 2x2 dijumpai Expected Count kurang dari 5 lebih dari 

20% jumlah sel, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji alternatif Chi-

Square, yaitu uji Fisher. Hasil yang dibaca pada bagian Fisher’s Exact Test. 

2. Pada tabel selain 2x2 atau 2xk maka dilakukan penggabungan sel, kemudian 

kembali ulangi analisis dengan uji Chi-Square. 

3. Jika pada tabel silang 2x2 tidak dijumpai Expected Count kurang dari 5 atau 

dijumpai tetapi tidak lebih dari 20% jumlah sel, maka uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil yang dibaca pada bagian Continuity 

Correction. 

4. Jika tabel silang selain 2x2 tidak dijumpai Expected Count kurang dari 5 atau 

dijumpai tetapi tidak lebih dari 20% jumlah sel, maka uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil yang dibaca pada bagian Pearson Chi-

Square. 
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 Hasil uji Chi-Square dilihat dengan nilai p. Jika nilai p<0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

 Prevalens Risk (PR) digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah 

subjek dengan penyakit (lama dan baru) pada satu saat dengan seluruh subjek yang 

ada. Nilai PR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑅 =  
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠)𝑒𝑓𝑒𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑝𝑎𝑟

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠) 𝑒𝑓𝑒𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑝𝑎𝑟
 

𝑃𝑅 =  

𝑎
𝑎 + 𝑏

𝑐
𝑐 + 𝑑

 

 Prevalens Risk harus disertai interval kepercayaan (confidence interval/CI) 

yang biasanya terintegrasi dengan output statistik olah data. Hal yang terpenting 

dari output PR maupun CI adalah bagaimana cara menginterpretasikannya. 

Interpretasi hasil output PR dan CI sebagai berikut: 

(1) Bila nilai PR =1, dan 95% CI mencakup angka 1, maka variabel yang diduga 

sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek atau 

dengan kata lain variabel tersebut bersifat netral. Namun, secara statistik tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

(2) Bila nilai PR > 1, dan 95% CI mencakup angka 1, maka variabel bebas 

merupakan faktor risiko variabel terikat/efek. Namun secara statistik tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

(3) Bila nilai PR < 1, dan 95% CI mencakup angka 1, maka variabel bebas 

merupakan faktor protektif variabel terikat/efek. Serta secara statistik tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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(4) Bila PR = 1, dan 95% CI tidak mencakup angka 1, maka variabel yang diduga 

sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek atau 

dengan kata lain variabel tersebut bersifat netral. Namun secara statistik 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

(5) Bila PR > 1, dan 95% CI tidak mencakup angka 1, maka variabel bebas 

merupakan faktor risiko variabel terikat/efek. Serta secara statistik terdapat 

hubungan yang sigifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 Bila PR < 1, dan 95% CI tidak mencakup angka 1, maka variabel bebas 

merupakan faktor protektif variabel terikat/efek. Serta secara statistik terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat (Najmah, 

2011).
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BAB  VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yag telah dilakukan tentang fakor yang 

berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Margadana Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan dengan perilaku 

buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal 

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan perlaku 

buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal 

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal 

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepemilikan jamban dengan 

perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana 

Kota Tegal 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak dengan perilaku buang air 

besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota Tegal 
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6. Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan perilaku 

buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana Kota 

Tegal 

7. Tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan tenaga kesehatan dari 

puskesmas dengan perilaku buang air besar sembarangan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Margadana Kota Tegal 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Masyarakat 

1. Diharapkan setiap warga yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas 

Margadana ikut berperan dalam perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara 

tidak membiasakan dan membiarkan anggota keluarganya buang air besar di 

sembarang tempat. 

2. Perlu mendukung dengan baik program “Komisi Pemberantasan kakus Liar 

(KPKL)” yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tegal bersama petugas kesehatan 

puskesmas untuk mensukseskan desa bebas buang air besar sembarangan. 

3. Mengadakan kerjasama dengan aparat desa untuk mengadakan pelatihan 

pembangunan jamban sehat yang hemat dana dan hemat bahan material atau 

membuat program arisan jamban yang guna untuk meningkatkan jumlah 

ketersediaan jamban pribadi di Wilayah Kerja Puskesmas Margadana. 

6.2.2 Bagi Puskesmas 

1. Melakukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dengan 

memberikan penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat serta pemberian 
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informasi mengenai jamban sehat dan dan pemanfaatan jamban secara 

langsung dan rutin dalam forum posyandu untuk ibu-ibu, forum karang taruna 

desa untuk remaja dan bapak-bapak, serta di sekolah bagi para siswa minimal 

setiap satu bulan sekali. 

2. Melakukan upaya pengembangan program STBM dari puskesmas Margadana 

kepada masyarakat yang belum memiliki jamban dengan sistem pemicuan 

untuk meningkatkan kepemilikan jamban di wilayah kerja puskesmas 

Margadana Kota Tegal. 

3. Melakukan pemantauan program KPKL secara langsung di wilayah kerja 

puskesmas Margadana Kota Tegal. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari variabel lain yang 

belum ada pada penelitian ini dan menggunkan metode yang berbeda pula untuk 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku buang air 

besar sembarangan. 
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