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MOTTO 

 

Hidup adalah sebuah perjuangan,Walau pahit hadapilah dengan senyuman,  
Walau susah  jalani dengan keiklasan, 
Jangan pernah menyesal apa yang telah engkau dapatkan hari ini 
Karena esok tidak akan terulang lagi 
 

Yang berlalu biarlah berlalu  
tegakkanlah kepalamu dan raihlah masa depan dengan usahamu 
yang terpenting kita mau bersabar, berdoa, berusaha, iklas, dan 

bersyukur 
karena allah tidak akan memberikan cobaan diluar kemampuan 

umatnya 
 

sabar dalam mengatasi kesulitan, 
dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah suatu yang utama  

iklas dalam berusaha........ 
sabar  jika mendapat cobaan....... 
bersyukur bila mendapat nikmat....... 
 

kunci kebahagiaan dan kesuksesan adalah senyuman, doa, berusaha, iklas,  
sabar dan bersyukur 

kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah, tetapi kemenagan akan kita raih 
bila kita berusaha” 
 
karya tulis ini ku persembahkan kepada Ayah dan  Bundaku 

tercinta, 
keluargaku  tersayang, orang-orang yang mencintai dan 

menyayanggiku, 
Almamaterku, Agama, Bangsa, Dan Negeriku 

DO`a, Nasihat, Cinta, Dan Kasih Sayang Kkalian. 
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ABSTRAK 

 

SARLINA (P00320014092 ) dengan judul  "Identifikasi Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga pada Masyarakat Kelurahan 

Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ".  (Dibimbing oleh 

Ibu Asminarsih Zainal Prio dan Dian Yuniar Syanti Rahayu). Permasalahan pada 
penelitian ini perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan 
pengalaman belajar dari perorangan, kelompok dan masyarakat dengan membuka 

jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi guna meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan advokasi bina suasa (social 

support)  dan gerakan masyarakat (empoworment)sehingga dapat menerapkan 
cara-cara hidup sehat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan 
masyarakat. Peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) dirumah tangga pada Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan 
Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. berdasarkan 10 indikator phbs dalam rumah 

tangga, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Jenis penelitian ini deskriptif. 
Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 352 responden dan sampel responden 
diambil dengan tehnik Simle Random Sampling  yaitu sebanyak 71 responden. 

Variabel yang diteliti adalah 10 indikator PHBS dirumah tangga, pendidikan dan 
pendapatan. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner. Hasil penelitian ini 

adalah 10 indikator PHBS dirumah tangga yang ber-PHBS baik 32(45%) kurang 
39 (55%), pendidikan dasar yang ber-PHBS baik 13 (18,31%) kurang baik 28 
(39,44%), pendidikan menenggah yang ber-PHBS baik 10 (14,08%) yang kurang 

3 (4,23%), dan pendidikan tinggi yang ber-PHBS baik 9 (12,68%) dan yang 
kurang 8 (11,27%), dan pendapatan baik UMP>17 (23,94%) kurang 12 (16,90) 

dan yang UMP<15 (21,13%) kurang 27 (38,03%). Perlu analisis lebih lanjut untuk 
menentukan arah kebijakan atau pendekatan lebih dalam, melakukan pembenahan 
terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) du rumah tangga.  

Daftar pustakan  : 17  
Kata kunci                               : PHBS – 10 indikator perilku hidup bersih dan 

sehat         (PHBS), pendidikan, dan pendapatan - 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir atau model pembangunan 

kesehatan yang bersifat holistik, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi 

banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upaya lebih di arahkan pada 

peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan (Depkes RI,2009). 

Pemeliharaan kesehatan masyarakat akan memacu produktivitas kinerja 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh 

karena itu, menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, 

meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh 

masyarakat indonesia salah satu upaya yang di lalui adalah melalui perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS)  (Dinkes Prop Sultra, 2009). 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud keberdayaan masyarakat 

yang sadar, mau dan mampu mempraktekan PHBS. Perilaku sehat merupakan 

pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah 

resiko terjadinya penyakit melindungi diri dari ancaman penyakit serta 

berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, (Sri Dewanti, 2010). 

PHBS harus dimulai dari tatanan rumah tangga karena rumah tangga yang 

sehat merupakan aset modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, 

ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga 

mempunyai masa rawan terkena penyakit infeksi dan non infeksi, oleh karena 

itu untuk mencegahnya anggota rumah tangga perlu diberdayaka untuk 

melaksanakan PHBS (Departemen Kesehatan RI, 2009).  
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Perilaku Hidup Bersih dan Sehatdi rumah tangga adalah upaya untuk 

memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu 

mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam 

gerakan kesehatan di masyarakat. 

Beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS 

rumah tangga yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI 

ekslusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci 

tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, 

memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap 

hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah 

Data PHBS Departemen Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 

presentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS)secara nasional sebesar 48,48%, Provinsi yang memiliki presentase 

tertinggi adalah jawa tengah (88,57%), di yogyakarta (87,38%) dan 

kalimantan timur (79,73%). Provinsi dengan presentase PHBS yang rendah 

adalah Sumatra barat (17,97%). Banten (21,37%), dan papua barat (27.34%). 

(Depkes, RI, 2010). 

Data PHBS di Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu keluarga yang memiliki 

PHBS baik berjumlah 44,21%dan yang kurang 56,90%, hal ini menunjukan 

bahwa PHBS belum baik. (Dines Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara, 

2013). 

Jumlah rumah tangga di kabupaten konawe selatan sebanyak 62.949 

Rumah Tangga dan yang di periksa sebanyak 20. 667 rumah tangg. 

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 20.667rumah tangga, di temukan 
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bahwa jumlah rumah tangga yang berPHBSsebanyak 53,01% yaitu sebesar 

10.956 rumah tangga (Dines Kesehatan Konawe Selatan, 2013). 

Menurut observasi awal pada tanggal 29 mei 2017 di Kelurahan Potoro 

yang di lakukan peneliti di Puskesmas Bimamaroa, terdapat  10 penyakit di 

mana adalah  yang berada pada peringkat pertama yaitu: penyakit kulit dan 

jaringan, penyakit saluran atas, tukak lambung, hipertensi, TB paru, diabetes 

melitus, scabies, penyakit pada telingga mostid, bronchitis, dan penyakit kulit 

karena jamur. disusul penyakit lain. Data dari puskesmas bimamaroa di 

dapatkan bahwa belum perna ada  pemantauan penilaian PHBS di rumah 

tangga di wilayah kerja puskesmas bimamaroa.Berdasarkan hasil sirvey 

pendahuluan yang di lakukan di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan, di peroleh jumlah kepala keluarga yang 

berdomisili di kelurahan potoro tahun 2016 berjumlah sebanyak 352 

KK.Survei pendahuluan yang di lakukan pada 20 rumah tangga persalinan 

kelurahan potoro di dapatkan data dari 20 rumah tangga.(5%) antaranya 

persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, (2%) di antaranya mencuci tangan 

dengan air bersih dan sabun, (10%) KK berikutnya di dapatkan tidak 

memberikakan asi ekslusif pada bayinya dan (3%) di antaranya terkadang 

tidak menimbang bayinya setiap bulan.  

Gambaran PHBS di rumah tangga terdiri dari hasil survei yang peneliti 

lakukan di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe 

Selatan di antaranya dalam penggunaan air bersih kebanyakan masyarat 

menggunakan sumur dan sebagaian masyarat belum memiliki sumur / 

menumpang. Penggunaan air bersih dan sabun dalam mencuci tangan di 
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Kelurahan Potoro masih kurang pengetahuan tentang pentingnya mencuci 

tangan dengan air bersih, kemudian penggunaan jamban di kelurahan Potoro 

sebagian masyarat belum memiliki jamban sehat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Identifikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di Rumah Tangga pada Masyarakat  Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ".  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah "bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga pada 

Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan?" 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Mendapat gambaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) di rumah tangga pada masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan 

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Tujuan khusus  

1. Mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS ) dirumah 

tangga pada Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan tingkat pendidikan. 

2. Mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS ) dirumah 

tangga pada Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan erdasarkan tingkat pendapatan. 

D. Manfaat Penelitian Terbagi Atas Dua yaitu : 
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1. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah sebagai masukan untuk menentukan arah kebijakan 

atau pendekatan dalam melakukan pembenahan terhadap perbaikan  

sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat di Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

b. Bagi puskesmas sebagai masukan dalam peningkatan upaya 

promotif dan prefentif oleh pihak Puskesmas Andoolo Utama dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya sanitasi 

lingtkungan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan 

variabel yang terkait dengan penelitian ini.  

1. Manfaat teoritis 

a. Karya tulis ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

peneliti lain di lingkungan Poltekkes Kendari Jurusan Keperawatan. 

b. Bagi penulis sebagai pemula, menyadari bahwa karya tulis ini maih 

lebih jauh dari kesempurnaan baik dari segi tulisan maupun isi, oleh 

karna itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat di 

harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan katya tulis ilmiah 

ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

1. Pengertian PHBS 

 Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)adalah upaya untuk 

memberikan pengalaman belajar dari perorangan, kelompok dan 

masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi 

dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui 

pendekatan edvokasi bina suasana (social support) dan gerakan 

masyarakat (empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup 

sehat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat (Sri Dewanti, 2010).  

2. Perilaku hidup bersih dan sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud keberdayaan 

masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktekan PHBS. Perilaku 

sehat merupakan pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk 

memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit melindungi diri dari 

ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan 

masyarakat, (Sri Dewanti, 2010). 

3. Manfaat PHBS  

Keluarga yang melaksanakan PHBS maka setiap rumah tangga 

akan meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Rumah tannga 

tangga sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. 

Dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga maka biaya yang 
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tadinya dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya 

investasi seperti biaya pendidikan dan usaha lain yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. Salah satu indikator 

menilai keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang 

kesehatan adalah pelaksanaan PHBS. PHBS juga bermanfaat untuk 

meningkatkan citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, sehingga 

dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain(Sri 

Dewanti, 2010). 

4. 10 indikator PHBS di rumah tangga, yaitu : 

2. Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, 

3. Memberi bayi ASI ekslusif,  

4. Menimbang belita setiap bulan, 

5. Menggunakan air bersih,  

6. Mencuci tangan pakai sabun, 

7. Gunakan jamban sehat, 

8. Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu, 

9. Makan buah dan sayur setiap hari, 

10. Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 

11. Tidak merokok di dalam rumah. 

B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dirumah tangga 

1. Pengertian PHBS di rumah tangga 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk 

memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu 

membarikan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatanya, 
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cegah terjadinya resiko penyakit dan melindunggi diri dari ancaman 

penyaki t serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, oleh 

karena itu tatanan rumah tangga sehat dapat di wujudkan dengan prilaku 

sehat dan lingkungan sehat (Sri Dewanti, 2010).  

2. Tujuan PHBS di rumah tangga 

Tujuan umum,meninkatnya rumah tangga sehat dikabupaten/kota. 

Tujuan khusus adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya pengetahuan, kemauan, dan kemampuang anggota 

rumah tangga untuk melaksanakan PHBS.  

b. Berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.  

3. Manfaat PHBS di rumah tangga  

a. Setiap anggota rumah tangga meningkatkan kesejahteraannya dan 

tidak mudah sakit karena faktor perilaku mempunyai andil dalam 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  

b. Rumah tangga sehat dapat meningkatkan produktifitas kerja anggota 

rumah tangga. 

4. 10 indikator PHBS dirumah tangga, yakni: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan  

2. Memberi bayi ASI ekslusif  

3. Menimbang balita setiap bulan  

4. Menggunakan air bersih  

5. Mencuci tangan pakai sabun  

6. Gunakan jamban sehat 

7. Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu  
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8. Makan buah dan sayur setiap hari 

9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok di dalam rumah 

5. Cara menggukur PHBS di rumah tangga 

Baik   : di katakan baik jika skor 50-100% 

Kurang :dikatan kurang jika skor <50% (Dinkes, 2015) 

C. Indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga  

1. Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 

a. Pengertian 

  Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang 

ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter dan tenaga para medis  

lainnya). Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan diharapkan dapat 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu 

(AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab 

kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya 

selama kehamilan, dan dalam masa nifas per 100.000 kelahiran 

hidup. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran 

perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan 

lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, 

pelayanan kesehatann waktu ibu melahirkan dan masa nifas. 

Meningkatnya proporsi ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan 

yang terlatih, adalah langkah awal terpenting untuk mengurangi 

kematian ibu dan kematian neonatal dini. Pelayanan obstetrik dan 

neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
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terlatih menjdi sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu. 

Walaupun sebagian besar perempuan bersalin di rumah, tenaga 

terlatih dapat membantu mengenali kegawatan medis dan membantu 

keluarga untuk mencari perawatan darurat (Rukiyah S.Si.T.,DKK. 

2009).  

 

 

b. Alasan 

  Setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga 

kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu 

persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. 

Apabila terjadi kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau 

dirujuk kepuskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh 

tenaga kesehatan mmenggunakan peralatan yang aman, bersih, dan 

steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan 

lainnya. 

c. Tanda-tanda Persalinan  

 Beberapa tanda yang sering muncul sebelum persalinan 

(Margareth.,ZH. 2013): 

1. Ibu mengalami mulas-mulas yang timbulnya semakin sering dan 

semakin kuat. 

2. Rahim terasa kencang bila diraba, terutama pada saat mulas. 

3. keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir.  
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4. Keluar cairan ketuban yang bewarna jernih kekuningan dari 

jalan lahir. sehinngga merasa seperti mau buang air besar. 

Bila ada salah satu tanda persalinan tersebut, yang harus dilakukan 

adalah segera hubungi tenaga kesehatan (bidan/dokter), tetap tenang 

dan tidak bingung, ketika merasa mulas bernafas panjang, mengambil 

nafas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut untuk 

mengurangi rasa sakit.  

d. Tanda-tanda Bahaya Persalinan  

1. Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas 

2. Keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan 

3. Tali pusat atau tangan/kaki bayi terlihat pada jalan lahir 

4. Tidak kuat mengejan. 

5. Mengalami kejang-kejang. 

6. Air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas. 

7. Air ketuban keruh dan bau 

8. Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar 

9. Gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat 

10. Keluar darah banyak setelah bayi lahir bila tanda bahaya, ibu 

harus segera di bawa ke Bidan/Dokter.  

2.  Pemberian ASI Ekslusif 

a. Pengertian Asi Ekslusif 

ASI ekslusif adalah bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI 

saja tanpa memberikan tambahan makanan atau miniman lain. 

ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan 
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gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, cairan bening 

bewarna kekuningan (kolostrum) sangat baik untuk bayi karena 

mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. ASI ekslusif 

adalah bayi yang hanya diberikan ASI tanpa diberi tambahan 

makanan padat sepertipisang, pepaya, bubur susu. Pemberian ASI 

ini secara eklusif dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya 

selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan(Wardhana 

arya wisnu. 2004).  

ASI eklusif adalah memberikan ASI saja tanpa makanan 

dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai 6 bulan. 

Padatahun 2002 World Health Organization menyatakan bahwa 

ASI eklusif selama 6 bulan pertama hidup bayi adalah yang 

terbaik. Menyusui eksekutif adalah memberikan hanya ASI 

segera setelah lahir sampai bayi berusia 6 bulan dan memberikan 

kolustrum.Berdasarkan waktu produksinya ASI digolongkan 

dalam tiga kelompok yakni : 

1. Kolostrum  

Kolostrum (susu awal) adalah ASI yang keluar pada hari 

pertama. Setelah kelahiran bayi, berwarna kekuningan dan 

lebih kental, karena mengandung banyak vitamin A, protein 

dan zat kekebalan yang penting untuk melindungi bayi dari 

infeksi. Kolostrum juga mengandung vitamin A, E, dan K 

serta beberapa mineral seperti Natrium dan Zn. Volume 

kolostrum adalah 150-300 ml / jam. 
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2. ASI Transisi/Peralihan 

ASI peralihan adalah ASI yang keluar setelah 

kolostrum sampai sebelum menjadi matang. Biasanya 

diproduksi pada hari ke 4-10 setelah kelahiran. Kandungan 

protein akan makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan 

lemak makin tinggi dibandingkan pada kolostrum, juga 

volume akan makiin meningkat 

3. ASI Matang/Mature 

ASI matang/mature adalah ASI yang dikeluarkan pada 

sekitar hari ke-14 dan seterusnya komposisi relatif tetap 

(Roesli, 2004). Merupakan suatu cairan berwarna putih 

kekuningan yang diakibatkan warna dari gambar Ca-casenat 

riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya. Pada ibu 

yang sehat dimana produksi ASI cukup, ASI ini merupakan 

makanan satu-satunya yang paling baik dan cukup untuk bayi 

sampai umur 6 bulan . selama 6 bulan pertama,volume ASI 

pada ibu sekurang-kurangnya sekitar 500-600 ml/hari dan 

300-500 ml/ hari setelah bayi berusia satu tahun.  

b. Keunggulan ASI 

  ASI banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Zat gizi dalam ASI sesuai kebutuhan bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. ASI 

mengandung zat kekebalan sehingga mapu melindungi bayi dari 
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alergi. ASI aman dan terjamin kebersihan, karena langsung 

disusukan kepada bayi  

  dalam keadaan segar. Pemberian ASI sangat praktis tidak 

akan pernah basi, mempunyai suhu yang tapat dan dapat di 

berikan kapan saja dan di mana saja. Bayi segera disusui sesegera 

maungkin paling lambat 30 menit melahirkan untuk merangsang 

agar ASI cepat keluar dan menghentikan pendarahan. Sebelum 

menyusui ibu harus yakin mampu menyusui bayinya dan 

mendapat dukungan dari keluarga. Susui bayi sesering mungkin 

sampai ASI keluar, setelah itu berikan ASI sesuai kebutuhan bayi, 

waktu dan lama munyusui tidak perlu dibatasi dan berikan ASI 

dari kedua payudara secara bergantian. Berikan hanya ASI saja 

hingga bayi berusia 6 bulan. Setelah bayi berusia 6 bulan selain 

ASI diberikan pula Makanan Pendamping ASI dalam bentik 

makanan lumat dan jumlah yang sesuai dengan perkembangan 

umur bayi. Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga berusia 2 

tahun. 

Cara Menyusui yang Benar : 

1. sebelum menyusui bayi, terlebih dahulu ibu mencuci kedua 

tangannya dengan menggunakan air bersih dan sabun 

sampai bersih.  

2. Lalu bersihkan kedua puting susu dengan kapas yang telah 

direndam terlebih dahulu dengan air hangat 
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3. Waktu menyusui bayi, sebaiknya ibu duduk atau berbaring 

dengan santai.  

4. Pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar 

kepalanya. 

5. Upayakan badan bayi menghadap pada badan ibu, rapatkan 

bayi dengan dada ibu atau bagian bawah payudara ibu. 

6. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu  

7. Jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan 

pantat bayi dengan lengan ibu bagian dalam  

8. Bayi disusui dengan cara bergantian dari susu sebelah kiri 

lalu kesebelah kanan sampi bayi merasa kenyang 

9. Setelah selesai menyusui mulut bayi dan kedua pipi bayi 

dibersihkan dengan kapas yang telah direndam air hangat. 

10. Sebelum ditidurkan bayi harus disendawakan dulu supaya 

udara yang terhisap bisa keluar dengan cara meletakkan bayi 

tegak lurus pada ibu dan perlehan-lahan diusap 

kebelakangnya sampai bersendawa. 

c. Manfaat pemberian ASI 

Manfaat ASI sangat besar dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidup anak, karena dengan menyusui tidak hanya 

memberikan keuntungan pada bayi saja, tetapi juga bagi ibu dan 

keluarga, bahkan bagi negara(Wardhana arya wisnu. 2004).  
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Keuntungan Menyusui Bagi Bayi  

1. Ditinjau dari aspek gizi 

Kandungan gizi lengkap dan dan sesuai kebutuhan bayi untuk 

tumbuh kembang yang optimal. Mudah dicerna dan diresap, 

karena perbandingan whey protein/casein adalah 80/20, 

sedangkan susu sapi 40/60. Di samping itu ASI mengandung 

lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan 

gliserol. Laktosa dalam ASI mudah terurai menjadi glukosa 

dan galaktosa, dan enzim lactase sudah ada sejak bayi lahir. 

2. Ditinjau dari aspek imonologi 

Bayi tidak sering sakit. ASI mengandung kekebalan antara 

lain: Imunitas selular yaitu lekosit sekitar 4000/ml ASI yang 

terutama terdiri dari Magrofag Imunitas humoral, misalnya 

IgA-enzim pada ASI yang mempunyai efek anti bakteri 

misalnya lisizim, katalase dan peroksidase. 

3. Ditinjaudari aspek psikologis  

Bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. Pemberian ASI 

mendekatkan hubungan ibu dan bayi menimbulkan perasaan 

aman bagi bayi, yang penting untuk mengembangkan dasar 

kepercayaan dengan mulai mempercayai orag lain/ibu dan 

akirnya mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Manfaat 

lainnya bagi bayi: mengurangi insidens karies dentis, 

mengurangi malokklusi 
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Keuntungan Menyusui bagi Ibu : 

1. Aspek kesehatan ibu 

dapat mengurangi pendarahan post partum, 

mempercepat involusi uterus dan mengurangi insiden 

karsinoma payudara. Lebih praktis karena ASI lebih 

mudah di berikan pada saat bayi membutuhkan.  

2. Aspek psikologis 

Mendekatkan hubungan kasih sayang ibu dan anak 

serta memberikan perasaan dipelukan.  

3. Aspek keluarga berncana 

Menunda kembalinya kesuburan sehingga 

menjarangkan kehamilan. Perlu  

4. diketahui bahwa frekuensi menyusui yang sering baru 

mempunyai efek keluarga 

Keuntungan Menyusui bagi Keluarga : 

1. Hemat karena tidak perlu menyediakan dana untuk 

membeli susu formal.  

2. Bayi jarang sakit,bisa menghemat biaya pengobatan 

3. Mendekatkan hubungan bayi dengan keluarga  

4. Tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan 

susu formal. 
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d. Penyimpanan ASI  

Dukungan suami, orang tua, Ibu mertua dan keluarga lainnya 

sangat diperlukan agar supaya pemberiabn ASI Eklusif selama 6 

bulan bisa berhasil. Ibu yang bekerja tetap biasa memberikan ASI 

Eklusif pada bayi denaga cara memberikan ASI sebelum berangkat 

kerja. Selama bekerja, bayi tetap bias diberi ASI dengan cara 

memerah ASI sebelum berangkat kerja dan ditampung digelas 

yang bersih dan tertutup untuk diberikan kepada bayi di rumah. 

Setelah pulang bekerja, bayi disusui kembali seperti biasa. 

Penyimpanan ASI yang tepat dapat meperpanjang masa pakai ASI 

dan mempertahankan nilai gizinya. 

Cara menyimpan ASI : 

1. ASI yang disimpan di rumah di tempat yang sejuk akan tahan 

6-8 jam. 

2. ASI yang disimpan di dalam termos berisi es batu akan tahan 

24jam  

3.  ASI yang disimpan di lemari es akan tahan 3 kali 24 jam.  

4. ASI yang disimpan di freezer akan tahan selama 2 minggu. 

3. Menimbang Balita Setiap Bulan 

a. Tujuan Penimbangan 

Penimbangan balita di maksudkan untuk memantau 

pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan balita dilakukan setiap 

bulan mulai dariumur 1 tahun sampai 5 tahun diposyandu. Setelah 
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balita di timbang di buku KIA maka akan terlihat berat badannya 

naik atau tidak naik. Naik, bila garis pertumbuhannya naik 

mengikuti salah satu pita warna pada KMS. Tidak naik, bila garis 

pertumbuhannya menurun (sandjaja dkk. 2009). 

 Bila balita mmengalami gizi kurang maka akan dijumpai 

tanda-tanda : 

1. Berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut, badannya 

kurus  

2. Mudah sakit  

3. Tampak lesu dan lemah 

4. Mudah menangis dan rewel Balita merupakan anak yang 

berusia di bawah 5 tahun 

Perkembangan adalah struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam kemampuan gerak kasar, halus, bicara, sosialisasi, 

dan kemandirian. Stimulasi dini untuk bayi diperlukan karena 

pembentukan sinar sebelum daya rangsangan/stimulasi penglihatan, 

suara, pembauan, sentuhan, bahasa dan kontak mata membantu 

pembentukan hubungan neural otak. Pembinaan tumbuh kembang 

anak menjadi tanggung jawab bersama. 

b. Mencegah Gizi Buruk 

Penimbangan balita setiap bulan di posyandu sangat bermanfaat 

untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, untuk mengetahui dan 

mencegah gangguan pertumbuhan balita dan untuk mengetahui balita 

yang sakit. Bayi dengan berat badan dua bulan berturut-turut tidak 
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naik, balita yang berat badannya BGM (bawah garis merah) dan 

dicurigai gizi buruk dapat segera di rujuk ke puskesmas, untuk 

mengetahui kelengkapan Imunisasi dan untuk mendapatkan 

penyuluhan gizi (sanjaja dkk,2009)  

Gizi buruk pada balita ada 3 macam, yaitu : 

1. Kwashiorkor 

a. Edema seluruh tubuh (terutama pada punggung kaki) 

b. Wajah bulat dan sembab 

c. Perut buncit 

d. Rambut kusam dan mudah dicabut  

e. Bercak kulit yang luas dan kehitaman/bintik kemerahan.  

2. Marasmus 

a. Tampak sangat kurus  

b. Wajah seperti orang tua 

c. Cengeng/rewel/apatis 

d. Iga gambang,cperut cekung 

e. Otot pantat mengendor  

f. Pengriputan otot lengan dan tungkai 

3. marasmus – Kwashiorkor 

merupakan gabungan antara marasmus dan Kwashiorkor. 

Kondisi ini cukup serius di karenakan kondisi marasmus 

maupun Kwashiorkor menyerang tubuh anak. Bisa di 

gambarkan anak yang mengalami kondisi ini memiliki berat 
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badan kurang dari 60% berat badan yang sesuai dengan 

usianya, kemudian disertai dengan dengan pembengkakan 

yang tidak mencolok. Dampak kondisi ini bagi anak adalah 

penurunan tingkat kecerdasan, rabun senja, dan anak rentan 

terkena penyakit infeksi.  

1. Menggunakan Air Bersih 

a. Kebutuhan Air Bersih 

Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk 

minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci 

alat-alat dapur, mencuci pakaian dan sebagainya. Agar kita tidak 

terkena penyakit atau terhindar sakit. Air bersih secara fisik dapat 

dibedakan melalui indra kita, antara lain (dapat dilihat, dirasa, 

dicium, dan diraba). Air tidak berwarna harus bening/jernih. Air 

tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa dan 

kotoran lainnya. Air tidak berasa, tidak berasa asin, tidak berasa 

asam, tidak payau, dan tidak pahit harus bebas dari bahan kimia 

beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk atau 

belerang. Air bersih bermanfaat bagi tubuh supaya terhindar dari 

gangguan penyakit-penyakit setiap anggota keluarga terpelihara 

kebersihan dirinya (Slamet, Soemirat Juli 2006). 

Air merupakan zat yang memiliki peranan sangat penting 

bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan makanan. 

Di dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. 
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Air dibutuhkan manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan 

antara lain: diminum, masak, mandi, mencuci dan pertanian. 

Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah 

kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum 

air harus mempunyai persyaratan khusus agar airtersebut tidak 

menimbulkan penyakitan bagi manusia.  

D. Sumber -Sumber Air Minum 

1. Air hujan  

dijadikan air hujan, tetapi air hujan ini tidak mengandung 

kalsium. Oleh karena Air hujan dapat ditampung kemudian itu, 

agar dapat dijadikan air minum yang sehat perlu ditambahkan 

kalsium didalamnya 

2. Air sungai dan danau 

 Air sungai dan danau berdasarkan asalnya juga berasal dari 

air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran ke dalam sungai 

atau danau. Kedua sumber air ini juga sering disebut air 

permukaan. Oleh karena air sungai dan danau ini sudah 

terkontraminasi atau tercemar oleh berbagai macam kotoran, 

maka bila akan dijadikan air minum harus diolah terlebih 

dahulu.  

3. Mata air Mata  

air yang keluar dari mata air ini berasal dari air tanah yang 

muncul secara alamiah. Oleh karena itu,air dari mata air ini bila 

belun tercemar oleh kotoran sudah dapat dijadikan air minum 
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langsung. Tetapi kaerena kita belum yakin apakah betul belum 

tercemar maka alanhgkah bainya direbus dahulu sebelum 

diminum  

4. Air sumur atau air sumur pompa 

Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalamtanah, 

sehingga disebut sebagai air tanah. Air berasal dari lapisan air di 

dalam tanah yang dangkal. Dalamnya lapisan air ini dari 

permukaan tanah dari tempat yang satu ke tempat lain berbeda-

beda. Biasanya berkisar antara 5 sampai 15 meter dari 

permukaan tanah. Air sumur pompa dangkal ini belum begitu 

sehat karena kontaminasi kotoran dari permukaan tanah masih 

ada. Oleh karena itu perlu direbus dahulu sebelum diminum. Air 

sumur dalam yaitu air yang berasal dari lapisan aiur kedua 

didalam tanah. Dalam dari permukaan tanah biasanyta lebih 

besar dari 15 meter. Oleh karena itu, sebagian besar air sumur 

dalam ini cukup sehat untiuk dijadikan air minum yan g 

langsung. 

5. Air ledeng atau perusahaan air minum  

Air yang berasal dari air minum tidak selau terkontrol 

dengan baik. Pada musim kemarau ketika bahan baku 

pengolahan menurun, kualitas air perusahaan air minum dapat 

menurun. Oleh karena itu penggunaan air harus selalu 

memperhatikan kualitasnya. 

6. Air dalam kemasan  
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Air dalam kemasan untuk air minum biasanya sudah siap 

dikonsumsi. Air minum dalam kemasan tersedia dalam 

berbagai merk dengan berbagai kualitas tentunya. 

c. Air Bersih dan Sehat 

Air minum harus steril. Sumber-sumber air minum pada 

umumnya dan di daerah pedesaan khususnya tidak terlindung 

sehinggas air tersebut tidak atau kurang memenuhi persyaratan 

kesehaatan. untuk itu perlu pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan 

air minum dapat dikerjakan dengan 2 cara, berikut:  

1. Menggodok atau mendidihkan air, sehingga semua kuman-kuman 

mati. Cara ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat 

dilakukan secara besar-besaran. 

2. Dengan menggunakan zat-zat kimia seperti gas chloor, kaporit, 

dan lain-lain. Cara ini dapat dilakukan secara besar-besaran, cepat 

dan murah. 

Air yang sehat harus mempunyai persyaratan sebagai berikut: 

1. Syarat fisik 

Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening, 

tidak berasa, suhu di bawah suhu udara diluarnya sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Syarat bakteriologis Air untuk keperlluan minum yang sehat 

harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri pathogen. 

Cara untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi 
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oleh bakteri patagen adalah dengan memeriksa sampel air 

tersebut. 

3. Syarat kimiaAir minum yang sehat harus mengandung zat-zat 

tertentu didalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau 

kelebihan salah satu zat kimia didalam air akan 

menyebabkangangguan fisikologis pada manusia. Sesuai 

dengan prinsip teknologi. Oleh karena itu mata air atau sumur 

yang ada di pedesaan harus mendapatkan pengawasan dan 

perlindungan agar tidak dicemari oleh penduduk yang 

menggunakan air tersebut.  

5. Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun  

a.Fungsi Mencuci Tangan 

Cuci tangan dapat berfungsi menghilang/mengurangi 

mikroorganisme yang menempel di tangan. Cuci tangan harus 

dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Air yang tidak 

bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. 

Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, 

kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang bias menimbulkan 

penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh 

kuman, karena tanpa sabun, maka kotoran dan kuman masih 

tertinggal di tangan (Notoatmodjo.S., 2011). 

Waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah: 

1. Setiap kali tangan kita kotor  

2.  Setelah buang air besar 
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3. Setelah menceboki bayi atau anak 

4. Sebelum makan dan menyuapi anak 

5.  Sebelum memegang makanan 

6.  Sebelum menyusui bayi  

7. Sebelum menyuapi anak 

8. Setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang      dari 

berpergian 

9. Sehabis bermain/member makan/memegang hewan peliharaan. 

a. Manfaat Mencuci Tangan 

Cuci tangan sangat berguna untuk membunuh kuman penyakit 

yang ada ditangan. Yang bersih akan mencegah penularan penyakit 

seperti diare, disentri, tyipus, kecacingan, penyakit kulit, infeksi 

saluran pernafasan akut, flu burung, dengan tangan, maka tangan 

mmenjadi bersih dan bebas dari kuman.  

b. Cara Mencuci Tangan yang Benar  

Cara yang tepat untuk mencuci tangan adalah sebagai berikut:  

1. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakann sabun. 

Tidak perlu harus sabun khusus antibakteri, namun lebih 

disarankan sabun yang berbentuk cairan.  

2. Gosok tangan setidaknya selama 10-20 menit  

3. Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-

sela jari dan kuku.  

4. Basuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.  

5. Keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain  
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6. Gunakan tisu/handuk sebagai penghalang ketika mematikan 

keran air. 

6. Menggunakan Jamban Sehat 

a.  Pengertian Jamban 

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas 

pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau 

tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit 

penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Depkes RI, 

2008).  

Jenis-jenis jambanyang di gunakan:  

1. Jamban cemplung  

Adalah jamban yang penampungannya berupa lubang yang 

berfungsi menyimpan kotoran kedalam tanah dan 

mengendapkan kotoran kedasar lubang. Untuk jamban 

cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. 

2. Jamban tangki setik/leher angsa 

Adalah jamban berbentuk leher angsa yang 

penampungnya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi 

sebagai wadah proses penguraian kotoran manusia yang 

dilengkapi dengan resapan.  

b.cara Memilih Jenis Jamban  

Setiap anggota rumah tangga harus menggunakan jamban untuk 

buang air besar/air kecil. Penggunaan jamban akan bermanfaat untuk 

menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Jamban 
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mencegah pencemaran sumber air yang ada disekitarnya. Jamban 

juga tidak mengundang datangnya lalat atu serangga yang dapat 

menjadi penular penyakit (Depkes RI, 2010).  

Faktor resiko lain, perilaku anak BAB tidak di jamban 

menyebabkan pencemaran tanah dan lingkungan oleh tinja yang 

berisi telur cacing. Infeksi pada anak sering terjadi karena menelan 

tanah yang tercemar telur cacing.  

C. Syarat Jamban Sehat 

Jamban harus dipelihara supaya tetap sehat. Lantai jamban 

hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan 

jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. 

Jamban harus memenuhi syarat kesehatan. Syarat jamban yang sehat 

adalah (Depkes RI, 2010): 

1. Tidak mencemari sumber air minum  

2.  Tidak berbau  

3.  Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus  

4. Tidak mencemari tanah sekitarnya  

5. .Mudah dibersihkan dan aman digunakan  

6. Dilengkapi dinding dan atap pelindung  

7. Penerangan dan ventilasi yang cukup 

8. Lantai kedap air dan luas ruangan memadai 

9.  Tersedia air dan sabun dan alat pembersih  
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7.  Memberantas Jentik di Rumah 

a. Pengertian Rumah Bebas jentik 

Rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah 

dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik 

nyamuk. Pemberantasan jentik bermaksuduntuk membebaskan 

rumah dari jentik-jentik yang dapat dilakukan secara berkala. 

Pemeriksaan jentik berkala adalah pemeriksaan tempat-tempat 

perkembangbiakan nyamuk yang ada di dalam rumah seperti bak 

mandi/wc , vas bunga, tatanan kulkas, dan lain-lain dan di luar 

rumah. Yang dilakukan secara teratur sekali dalam seminggu. Yang 

berkewajiban Melakukan pemeriksaan jentik secara berkala adalah 

(Sari Puspita, 2012).  

1. Anggota rumah tangga  

2. Kader 

3. Juru pemantau jentik  

4. Tenaga pemeriksa jentik lainnya 

5. Agar rumah menjadi bebas jentik maka perlu dilakukan 

pemberantasan sarangga nyamuk dengan cara 3 M plus 

(mennguras, menutup, mengubur) plus menghindari gigitan 

nyamuk. PSN merupakan kegiatan memberantas telur, jentik, dan 

kepompong nyamuk, penular berbagai penyakit. Gerakan 3 M 

plus adalah 3 cara plus yang dilakukan pada saat PSN yaitu:  
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1. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air 

seperti bak mandi, tatana kulkas, tatanan pot kembang dan 

tempat air minum burung  

2. Menutup rapat-rapat tempat penampunga air seperti lubang bak 

kontrol  

3.Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat 

menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik kresek 

dan lain-lain. 

Plus Menghindari Gigitan Nyamuk yaitu:  

1. Menggunakan kelambu ketika tidur  

2. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk; bakar, 

semprot,   oles  

3. Menghindari kebiasan menggantung pakaian di dalam kamar 

4. Mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai 

5. Memperbaiki saluran talang air yang rusak 

6. Menaburkan bubuk pembunuh jentik di tempat yang sulit 

dikuras  

7. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam/bak penampung air  

8. Menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodia, 

lavender 

b.Manfaat Rumah Bebas Jentik  

Rumah bebas jentik sangat bermanfaat karena populasi nyamuk 

menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara 

nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Kemungkinan terhindar dari 
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berbagai penyakit semakin besar. Lingkungan rumah menjadi bersih 

dan sehat (sari puspita dkk,2012). 

Pemeriksaan Jentik Berkala dilakukan dengan Cara: 

1. Mengunjungi setiap rumah tangga yang ada diwilayah kerja 

untuk memeriksa tempat yang sering menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk 

2. Menggunakan senter untuk melihat keberadaan jentik  

3. Jika ditemukan jentik, anggota rumah tangga diminta untuk ikut. 

Melihat jentik, kemudian langsung dilanjutkan denga PSN 

kepada anggota rumah tangga  

4. Mencatat hasil pemeriksaan jentik pada Kartu Jentik Rumah dan 

pada formulir pelaporan ke puskesmas  

c. Memberantas Jentik di Rumah Sekali Seminggu 

Sampai saat ini, obat untuk penyakit demam berdarah sampai 

belum ditemukan. Demikianpula vaksin untuk mencegah penyakit 

ini. Kalaupaun obat diberikan biasanya hanya bertujuan untuk 

mengurangi gejala seperti demam, sakit kepala, dan lain-lain. Untuk 

menggantikan kehilangan cairan diberikan cairan lewat infus karena 

obat septik belum ada, maka langkah pencegahan penularan sangat 

penting. Salah satunya adalah dengan membasmi jentik nyamuk 

penular (sari puspita, 2012). 

Langkah-langkahnya antara lain: 

1. Minimal satu minggu sakali, lebih sering lebih baik, menguras 

bak mandi, tempayan, dan lain-lain. 
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2. Tempayan, gentong, drum, dan tempat air untuk meletakkan 

telur  

3. Kaleng bekas, ban bekas, dan benda-benda ain yang dapat 

menampung air hujan hendaknya dibuang atau dikubur. 

4. Pepohonan seperti pohon pisang, palm, dan lain-lain disekitar 

rumah harus dibersihkan agar tidak ada air yang tertampung 

disela-selanya. 

5. Memeriksa secara teratur tempat air apakah ada jentik nyamuk 

demam berdarah atau tidak. 

6. Untuk membunuh larva dapat juga digunakan bubuk abate.  

7. Lainnya hendaknya ditutup rapat, sehingga nyamuk tidak dapat 

masuk kedalamnya. 

8. Makan Buah dan Sayur Setiap Hari 

a. Manfaat Makanan 

Semua sayur bagus dimakan, terutama sayuran yang berwarna 

(hijau tua, kuning dan orange) seperi bayam, kangkung, daun 

katuk, wortel, selada hjau, atau daun singkong. Semua buah bagus 

untukdimakan, terutama yang bewarna (merah, kuning), seperti 

mangga, papaya, jeruk, jambu biji, atau apel lebih banyak 

kandungan (Sri Wahyuni dkk, 2013).  

vitamin dan mineral serta seratnya. Pilihan buah dan suyur yang 

bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya. Biasanya ciri-ciri sayur 

dan buah yang baik ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan 

tetap segar. Pengolahan sayur dan buah yang tepat tidak merusak 
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atau mengurangi gizinya. Konsumsi buah dan suyur yang tidak 

merusak kandungan gizinya adalah dengan memakannya dalam 

keadaan mentah atau dikukus. Direbus dengan air akan melarutkan 

beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan 

buah tersebut. Pemanasan tinggi akan menguraikan beberapa 

vitamin seperti vitamin C. 

Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi minimal 

3 porsi buah dan 2 porsi sayuran. Makan sayur dan buah setiap hari 

sangat penting, karena mengandung vitamin dan mineral. Manfaat 

vitamin yang ada di dalam sayur dan buah (Kementrian kesehatan 

RI, 2011) 

1. vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata 

2. vitamin D untuk kesehatan tulang  

3. vitamin E untuk kesuburan dan awet muda  

4. vitamin K untuk pembekuan darah  

5. vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi  

6. vitamin B mencegah penyakit beri-beri 

7. vitamin B12 meningkatkan nafsu makan 

E. serat 

Serat adalah makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang 

sangat bermanfaat untuk memelihara usus. Serat tidak dapat dicerna 

oleh pencernaansehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan 

dibuang melalui tinja (Sri Wahyuni dkk, 2013).  
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Manfaat makanan berserat yaitu: 

1. mencegah diabetes 

2. melancarkan buang air besar 

3. menurunkan berat badan  

4. membantu proses pembersihan racun  

5. membuat awet muda 

6. mencegah kanker 

7. memperindah kulit  

8. membantu mengatasi Amenia 

9. membantu perkembangan baketri yang baik dalam usus  

c. Makan Buah dan Sayur 

Sayur dan buah-buahan merupakan sumber makanan yang 

mengandung gizi lengkap dan sehat. Sayur berwarna hijau 

merupakan sumber kaya karoten. Semakain tua warna hijaunya 

maka semakin banyak kandungan karotennya. Kandungan beta 

karoten pada sayuran. Sayuran membatu memperlambat proses 

penuaan dini mencegah resiko penyakit kanker, meningkatkan fungsi 

paru-paru dan menurunkan komplikasi yang berkaitan dengan 

diabetes. Sayuran bewarna hijau tua antaranya adalah kangkung, 

daun singkong, daun papaya, genjer dan kelor. Di dalam sayuran dan 

buah juga terdapat vitamin yang bekerja sebagai antioksidan. 

Antioksidan di dalam buah dan sayur bekerja dengan cara mengikat 
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lalu menghancurkan radikal bebas dan mampu melindungi tubuh 

dari reaksi yang menghasilkan racun.  

Manfaat buah dan sayur sangat penting untuk tubuh manusia. 

Buah dan sayuran banyak mengandung vitamin serta mineral yang 

sangat baik untuk membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. 

Sudah bannyak sekali penelitian yang menunjukkan kalau manfaat 

buah dan sayur penting bagi tubuh dan dapat membantu melindungi 

badan dari serangan berbagai macam penyakit. Vitamin dan mineral 

dalam buah-buahan serta sayuran banyak sekali mengandung 

vitamin dan mineral dan sangat baik untuk lesehatan manusia. 

Seperti misalnya: vitamin A, C. E, zat magnesium, seng, fosfor, dan 

asam folat. Dalam sembuh penelitian menunjukkan kalau asam folat 

yang terdapat dalam buah dan sayuran dapat mengurangi tingkat 

darah homocysteine, yaitu suatu zat yang dapat menjadi faktor resiko 

penyakit jantung koroner 

9. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari 

a . Pengertian Aktifitas  

Semua anggota keluarga sebaiknya melakukan aktivitas fisik 

minimal 30 menit setiap hari. Aktifitas fisik adalah Melakukan 

pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga 

yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan 

mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang 

hari. Aktifitas fisik yang dapat dilakukan biasa berupa kegiatan sehari-

hari, yaitu: berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, mencuci mobil, 
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mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, atau berupa 

olahraga, yaitu: push up, lari ringan, berenang, bermain bola, senam, 

bermain tenis, yoga, fitness (Hidayat alimun aziz,. 2006).  

Aktifitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit 

dalam sehari sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru serta 

alat tubuh lainnya. Jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk 

beraktifitas fisik maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak jika 

kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur maka dalam waktu 3 

bulan kedepan akan terasa hasilnya. Gerak adalah ciri kehidupan. 

Tiada hidup tanpa gerak dan apa guna hidup bila tidak mampu 

bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahan hidup, 

meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. 

Oleh karena itu, bergeraklah gerak untuk lebih hidup, jangan hanya 

bergerak karena masih hidup (Hidayat alimun aziz,. 2006).  

Olahraga adalah serangakaian gerak raga yang teratur dan 

terencana untuk memelihara gerak dan meningkatkan kemampuan 

gerak. Seperti halnya makan, gerak (Olahraga) merupakan kebutuhan 

hidup yang sifatnya terus-terusan; artinya Olahraga sebagai alat untuk 

mempertahankan hidup, memelihara dan membina kesehatan, tidak 

dapat ditinggalakan, seperti halnya makan, olahragapun hanya dapat 

dinikmati dan bemanfaat bagi kesehatan pada mereka yang melakukan 

kegiatan olahraga. Bila orang hanya menonton olahraga, maka sama 

halnya dengan orang yang hanya menonton orang makan, artinya ia 

tidak akan dapat merasakan nikmatnya berolahraga dan tidak akan 
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dapat memperoleh manfaat dari olahraga bagi kesehatannya. Olahraga 

merupakan alat merangsang pertumbuhan dan perkembangan bagan 

fungsional jasmani, rohani dan sosial (kemenkes RI, 2011). 

c. Cara Aktifitas yang Benar 

Aktifitas dilakukansecara bertahap hingga mencapai 300 menit, 

jika belum terbiasa dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari 

dan di tingkatkan secara bertahap. Lakukan aktivitas fisik sebelum 

makan atau 2 jam sesudah makan. Awali aktifitas dengan pemanasan 

dan peregangan. Lakukan gerakan ringan dan perlahan ditingkatkan 

sampai sedang jika sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut. 

Lakukan secara rutin. 

Keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur : 

1. Terhindar dari pnyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, 

tekanan  darah tinggi, kencing manis dan lain-lain. 

2. Berat badan terkendali 

3. Otot lebih lentur dan menjadi bagus  

4. Lebih percaya diri 

5. Bentuk tubuh lebih bagus  

6. Lebih bertenaga dan bugar 

7. Secara keseluruhan keadan kesehatan menjadi lebih baik. 

C. Manfaat Olahraga  

1. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru dan pembuluh darah 

yang ditandai dengan: Aerobik adalah : olahraga yang yang 

dilakukan secara terus-menerus dimana kebutuhan oksigen masih 
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dapat dipenuhi tubuh, misalnya tubuh, jogging, senam, renang, 

bersepeda. 

Anaerobik adalah: olahraga dimana kebutuhan oksigen tidak dapat 

dipenuhi  

seluruhnya oleh tubuh, misalnya : angkat besi, lari sprint 100 meter, 

tenis lapangan, bulu tangkis.  

a. Denyut nadi istirahat menurun  

b. Isi sekuncup bertambah  

c. Kapasitas bertambah 

d. Penumpukan asam laktat berkurang 

e. Meningkatkan pembuluh darah kolateral  

f. Meningkatkan HDL kolesterol  

g. Mengurangi aterosklerosis 

2.  Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang yang ditandai 

pada :  

a.  Pada anak 

b.  Pada orang dewasa 

3.  Meningkatkan kelenturan pada tubuh sehingga dapat mengurangi 

cedera 

4. Meningkatkan metabolisme tubuh untuk menncegah kegemukan dan 

mempertahankan berat badan ideal 

5.  Mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit seperti: 

a. Tekanan darah tinggi 

b. Penyakit jantung koroner  
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c. Infeksi 

d. Kencing manis 

6. Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitifitas 

hormon terhadap jaringan tubuh  

7. Meningkatkan aktivitas system kekebalan tubuh  

a. Meningkatkanpembuluh darah kolateral  

b. Meningkatkan HDL kolesterol  

c. Mengurangi aterosklerosis 

Factor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Genetik 

4. Makanan 

5. Rokok 

10. Tidak Merokok di dalam Rumah 

a. Perokok Aktif dan Pasif 

Setiap annggota keluarga tidak boleh merokok. Rokok ibarat pabrik 

bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang dihisap akan di keluarkan 

sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, diantarnya adalah nikotin, dan 

tar. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran 

darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker 

(Misrawati dkk, 2012) 

Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin 

dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. 
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Atau orang yang menghisap rokok walau hanya sekedar coba-coba 

dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau 

tidak diisap masuk kedalam paru-paru. Perokok pasif adalah orang 

yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain. Rumah 

merupakan tempat berlindung termasuk dari asap rokok. Perokok 

pasif harus berani menyuarakan haknya tidak menghirup asap rokok 

(Misrawati dkk, 2012). 

Perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadi kebutuhan dasar 

derajad keeshatan masyarakat ,salah satu aspeknya adalah “tidak ada 

anggota keluarga yang merokok”. Sedangkan PHBS harus menjadi 

kewajiban dan para kader kesehatan untuk mensosialisasikan. Setiap 

kali menghirup asap rokok, baik sengaja maupun tidak, berarti juga 

mengisap lebih dari 4.000 macam racun. Karena itulah, merokok sama 

dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan 

tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan, kenyataan ini 

tidak dapat kita pungkiri. Banyak penyakit telah terbukti menjadi 

akibat buruk merokok, baik cara langsung maupun tidak langsung. 

Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi 

orang yang disekitarnya. Saat ini jumlah perokok, terutama jumlah 

perokok remaja terus bertambah. Keadaan ini merupakan tantangan 

berat bagi upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Bahkan 

organisasi kesehatan dunia telah memberikan peringatan bahwa dalam 

dekade 2020-2030 tembakau akan membunuh 10 juta per tahun, 70% 
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diantaranya terjadi di negara-negara berkembang (Misrawati dkk, 

2012). 

b. Bahaya Perokok Aktif dan Perokok Pasif  

Bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan 

dibuktiikan oleh banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat 

merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Banyak penelitian yang 

telah membuktikan bahwa kebiasaan merokok mengakibatkan 

resiko timbulnya berbagai penyakit. Seperti penyakit jantung, paru-

paru, kanker rongga mulut, kanker laring, tekanan darah tinggi, 

impotensi, gangguan kehamilan serta cacat pada janin. Penelitian 

terbaru juga menunjukkan adanya bahaya dari secondhand-smoke, 

itu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok (milo 

salma, 2012). 

 Merokok secara aktif maupun secara pasif membahayakan 

tubuh, seperti:  

1. Menyebabkan kerontokan rambut  

2. Gangguan pada mata seperti katarak 

3. .Kehilangan pendengaran lebih awal dibandingbukan perokok 

4. Menyebabkan paru-paru kronis 

5. Merusak gigi dan bau mulut  

6. Menyebabkan stroke dan serangan jantung  

7. Tulang lebih mudah patah 

8. Menyebabkan kanker kulit  

9. Menyebabkan kemandulan dan impotensi  
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10. Menyebabkan kanker rahim dan keguguran. 

Komponen Racun dalam Rokok 

1. Zat kimia 

Rokok tentu tidak dapat dipisahkan dari bahan baku 

pembuatannya, yakni tembakau. Di Indonesia, tembakau 

ditambah cengkih ban bahan-bahan lain dicampur untuk 

dibuat rokok kretek. Selain kretek, tembakau juga dapat 

digunakan sebagai rokok linting, rokok putih, cerutu, rokok 

pipa, dan tembakau tanpa asap. Komponen gas asap rokok 

adalah karbon manoksida, amoniak, asap hidrrosianat. 

Partikelnya berupa tar, indol, nikotin, karbozal dan kresol. 

Zat-zat ini beracun, mengiritasi, kan menimbulkan kanker. 

Asap yang dihembuskan para perokok dapat dibagi atas asap 

utama dan asap samping. Telah ditemukan 4.000 jenis bahan 

kimia dalam rokok, dengan 40 jenis diantaranya bersifat 

karsinogetik (dapat menyebabkan kanker) di mana bahan 

racun ini lebih banyak di dapatkan pada asap samping, 

misalnya karbon monoksida 5 kali lipat lebih banyak 

ditemukan pada asap samping daripada asap utama, 

benzopiren 3 kali, dan amoniak 50 kali. Bahan-bahan ini 

dapat bertahan sampai beberapa jam lamanya dalam ruang 

setelah merokok berhenti.  

1. Nikoton  



43 
 

Zat yang paling sering dibicarakan dan diteliti orang, 

meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, 

menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan 

menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada 

pemakainya. Kadar nikotin 4-6 mg Yang diisap oleh orang 

dewasa setiap hari sudah bisa membuat seorang ketagihan. 

Nikotin mengganggu sistem saraf simpatis dengan akibat 

meningkatnya kebutuhan oksigen. Selain menyebabkan 

ketagihan merokok nikotin juga merangsang adrenalin, 

meningkatkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, 

kebutuhan oksigen jantung, serta menyebabkan gangguan 

irama jantung. Nikotin juga mengganggu kerja saraf, otak 

dan banyak bagian tubuh lainnya. 

2. Timah hitam (pb)  

Timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok 

sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok yang habis diisap dalam 

satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang 

batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh 

adalah 20 ug per hari. Bisa dibayangkan bila seorang 

perokok berat menghisap rata-rata 2 bungkus rokok per 

hari, berapa banyak zat berbahaya ini masuk ke dalam 

tubuh.  

3. Gas karbon monoksida  
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Karbon monoksida memiliki kecenderungan yang 

kuat untuk berkaitan dengan hemoglobin ini berkatain 

dengan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan sel-

sel tubuh, tapi karena gas CO lebih kuat pada oksigen, maka 

gas CO ini merebut tempatnya “di sisi” hemoglobin. 

Karbon monoksida menimbulkan desaturasi hemoglobin, 

menurunkan langsung persediaan oksigen untuk jaringan 

seluruh tubuh termasuk miokard. CO menggantikan tempat 

oksigen di hemoglobin, mengganggu pelepasan oksigen, 

dan mempercepat aterosklerosis. Di samping itu asap rokok 

mempengaruhi fropil lemak. Dibandingkan bukan perokok, 

kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida darah 

perokok lebih tinggi, sedangkan kolesterol HDL lebih 

rendah  

4. Tar 

Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia 

dalam komponen padat asap rokok dan bersifat karsinogen. 

Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut 

sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dan 

membentuk endapan berwarna cokelat pada permukaan 

gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini 

bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara 

kadar tar dalam rokok berkisar 24-45 mg. 
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d. Menghentikan Kebiasaan Merokok 

Sudah seharusnya upaya menghentikan kebiasaan merokok 

menjadi tugas dan tanggung jawab dari segenap lapisan 

masyarakat. Usaha penerangan dan penyuluhan khususnya di 

kalangan generasi muda, dapat pula dikaitkan dengan usaha 

penanggulangan bahaya narkotika, usaha kesehatan sekolah, dan 

penyuluhan kesehatan masyrakat pada umumnya. Tokoh-tokoh 

panutan masyarakat, termasuk para pejabat, pemimpin agama, 

guru, petugas kesehatan, artis dan olahragawan sudah patutnya 

menjadi teladan dengan tidak merokok.  

 Terdapat beberapa cara untuk berhenti merokok,yaitu berhenti 

seketika menunda, dan mengurangi. Hal yang paling utama adalah 

niat dan tekat yang bulat untuk melaksanakan cara tersebut. Cara 

seketika ini merupakan upaya yang yang paling berhasil. Bagi 

perokok berat, mungkin perlu bantuan tenaga kesehatan untuk 

mengatasi efek ketagihan karena rokok mengandung zat aditif. 

Perokok dapat menunda penghisapan rokok pertama 2 jam setiap 

hari (misrawati dkk, 2012). 

Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara 

berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada 

hari ke 7 atau yang ditetapkan. Sebagai contoh :  

1) Hari 1 ; 24 batang  

2) Hari 2 : 20 batang  

3) Hari 3 : 16 batang  
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4) Hari 4 : 12 batang  

e. Mencegah Penyakit dengan Berhenti Merokok 

1. Dampak Rokok terhadap Paru-paru  

Merokok dapatmenyebabakan perubahan struktur dan 

fungsi saluran napas dari jaringan paru-paru. Pada saluran 

besar, sel mukosa membesar dan kelenjar mucus bertambah 

banyak. Pada saluran nafas kecil, terjadi radang ringan hingga 

penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. 

Akibat perubahan anatomi saluran nafas pada perokok akan 

timbul perubahan pada fungsi paru-paru dengan segala macan 

gejala klinisnya. Hal ini menjadi dasar utama terjadainya 

penyakit obstruksi paru menahun.  

Hubungan antara merokok dan kanker paru-paru telah 

diteliti dalam 4-5 dekade terakhir ini. Didapatkan hubungan 

erat antara kebiasaan merokok, terutama sigaret, dengan 

timbulnya kanker paru-paru. Bahkan ada yang secara tegas 

mengatakan bahwa rokok sebagai penyebab utama rerjadinya 

kanker paru-paru 

2. Dampak terhadap Jantung 

Banyak peneliti mengatakan adanya hubungan 

merokok dengan penyakit jantung koroner. Dari 11 juta 

kematian per tahun di Negara industri maju, WHO melaporkan 

lebih dari setengah disebabkan gangguan sirkulasi darah di 

mana 2,5 juta adalah stroke. Bukan hanya menyebabkan 
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penyakit jantung koroner, merokok juga berakibat buruk 

pembuluh darah otak dan perifer.  

a. Penyakit jantung koroker  

Merokok terbukti merupakan factor risiko terbesar untuk 

mati mendadak. Resiko terjadi penyakit jantung koroker 

meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan 

bukan perokok. Resiko ini meningkat dengan 

bertambahnya usia dan jumlah rokok yang diisap.  

b. Penyakit (stroke)  

Penyumbatan pembuluh darah otak yang bersifat 

mendadak atau stroke banyak dikaitkan dengan merokok. 

Risiko strok dan risiko kematian lebih tinggi pada perokok 

dibandingkan dengan merokok. 

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil 

perumusan masalah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga yaitu : 

1. Pendidikan  

Dalam kamus bahasa indonesia, tentang pengertian 

pendidikan, yang bersal dari kata "didik", lalu kata ini 

mendapat awalan kata "me" sehingga menjadi "mendidik" 

artinya memelihara dan memberi latihan di perlukan 

adanya ajaran, tuntutan dan tuntunan mengenai ahlak dan 

kecerdasan pikiran  
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Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 Pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalu 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang.  

1.  Pendidikan dasar  

pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah 

dari sistem pendidikan nasional, seperti yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan 

dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup 

dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik 

yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar 

adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan 

tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/Mts) atau satuan pendidikan yang sederajat. 

2. Pendidikan menengah  

umum di selengarakan oleh sekolah menengah 

atas (SMA)di kenal dengan sekolah menengahumum  

atau SMU atau madarasah aliyah (MA) dan (SMK) 
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sekolah menengah kejuruan. Pendidikan menengah 

umum dikelompkan dalam program studi sesuai 

dengan kebutuhan untukbelajar lebih lanjut di 

perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat 

pendidikan menengah iumum terdiri atas 3 (tiga) 

tingkat. 

3. Perguruan tinggi 

 merupakan wahana tenaga ahli yang 

diharapkan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan memberi sumbangan kepada 

pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka 

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan 

empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan 

yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi 

pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas 

pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus 

untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan 

membahas mengenai relevansi pendidikan dengan 

pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya 

dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (link 

and match). 
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Menurut Thompson pendidikan adalah pengaruh 

lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, 

fikiran dan sifatnya. 

4. Pendapatan 

Pendapatan Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya), sedangkan pendapatan 

dalam kamus bahasa manajemen adalah uang diteriama oleh 

perorangan, perusaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, 

sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba-laba. 

Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai banyaknya  

penerimaan yang di nilai dengan satuan mata uang yang dapat di 

hasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu, 

reksoprayitnomendefinisikan "pendapatan (revenue) dapat di artikan 

sebagai total penerimaan yang di peroleh pada periode tertentu" 

dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah 

sebagian jumlah penghasilan yang di terima oleh para anggota 

masyarat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-

faktor produksi yang telah di sumbangkan.  

Seokartawi menjelaskan pendapatan akan 

mempengaruhinbanyaknya barang yang di komsumsikan, bahwa 

sering kli di jumpaidengan tambahnya pendapatan, maka barang 

yang di komsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas 

barangtersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya 
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penambahan pendapatan beras yang di komsumsikan adalah 

kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan 

pendapatan maka komsumsiberas menjadi kualitas yang lebih baik. 

Tingkat pendapatan salah satu kriteria maju tidaknya suatu 

daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat di 

katakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah 

pula. Sedangkan menurut Boediano pendapatan seseorang di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain di pengaruhi : 

1. Jumlah faktor-faktor yang dimiliki yang bersumber pada hasil-

hasiltabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.  

2. Harga perunit dari masing-masing faktor produksi, harga ini di 

tentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor 

produksi. 

3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar pemikiran 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan 

pengalaman belajar dari perorangan, kelompok dan masyarakat dengan 

membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi guna 

meningkatkan pengetahuan, sikap dean perilaku melalui pendekatan 

advoksi bina suasan (social suport)  dan gerakan masyarakat 

(empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup bersih dan 

sehat (Sri Dewanti, 2010).   

Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai 

PHBS rumah tangga yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 

memberi ASI ekslusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air 

bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban 

sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan buah dan 

sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok  
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B. Kerangka konsep 

10 indikator PHBS dirumah 

tangga 

 

Pendidikan 

 

Pendapatan 

 

C. Variabel penelitian  

1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga  

2. Pendidikan 

3. Pendapatan 

4. Masyarat Kelurahan Potoro 

D. Definisi oprasional 

1. PHBS di rumah tangga  

PHBS di rumah tangga adalah yang dilakukan oleh anggota 

keluarga data rumah tangga berdasarkan Indikator PHBS di Rumah 

Tangga yaitu : 

1. Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan  

2. Memberi ASI ekslusif 

3. Menimbang bayi dan balita 

4. Menggunakan air bersih  

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun  

Masyarakat kelurahan potoro 
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6. Menggunakan jamban sehat  

7. Memberantas jentik di rumah  

8. Makan buah dan sayur setiap hari 

9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok di dalam rumah 

Kriteria objektif 

Baik   : di katakan baik jika skor 50-100% 

Kurang  : di katakan kurang jika skor <50% (Dinkes,2015). 

2. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalu 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang.  

Kriteria Objektif  

Pendidikan Dasar  : jika pada pendidikan SD dan SMP 

Pendidikan Menengah : jika pada pendidikanSMA 

Pendidikan Tinggi :jika pada pendidikan perguruan tinggi 

(PT) (salamah,2006). 

3. Pendapatan  

Pendapatan Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya), sedangkan pendapatan 

dalam kamus bahasa manajemen adalah uang diteriama oleh 

perorangan, perusaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, 

sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba-laba. 

Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai banyaknya  

penerimaan yang di nilai dengan satuan mata uang yang dapat di 
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hasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu, 

reksoprayitnomendefinisikan "pendapatan (revenue) dapat di artikan 

sebagai total penerimaan yang di peroleh pada periode tertentu" 

dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah 

sebagian jumlah penghasilan yang di terima oleh para anggota 

masyarat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-

faktor produksi yang telah di sumbangkan.  

Kriteria Objektif  

Cukup  : jumlah pendapatan  > ump yaitu Rp 1.500.00,- 

Kurang  : jumlah pendapatan ≤ ump yaitu Rp 1.500.00,-. 
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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah peneliti deskriptif  dengan pengambil 

data primer yang berjuan untuk mendapatkan gambaran perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga pada Masyarakat Kelurahan 

Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Tempat dan waktu penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini telah di laksanakan di Kelurahan Potoro Kecamatan 

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Waktu penelitian  

Penelitian ini telah di laksanakanpada tanggal 17 juli-22 juli 2017 

C. Populasi dan sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan di teliti 

(notoatmodjo, 2006) Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

Kepala Kelurga di Masyarat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 352KK. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian KK di Kelurahan 

Potoro. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini di pertimbangkan 

sesuai dengan jenis penelitian karena peneliti ini hanya bersifat 
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deskriptif maka, jika populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka 

bisa di ambil 20-25 % (Arikonto, 2002). 

Sampel dalam penelitian ini di ambil 20% dari jumlah populasi 

yaitu 352 KK x 20% = 71 KK Kelurahan Potoro. 352 KK yang 

menjadi sampel maka akan di bagi 4, yaitu: 

1) Disun 1 =  20 % x 71 KK = 14   KK 

1) Dusun 2 =  20 % x 57 KK = 11 KK 

2) Dusun 3 = 20 % x 53  KK = 11 KK 

3) Dusun 4  = 20 % x 68  KK = 14  KK 

4) Dusun 5  = 20 % x 103 KK = 21  KK 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini di lakukan 

dengan cara simple random sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

cara seleksi secara acak.  

1. Kriteria Sampel: 

a. Kriteria Inklusi: 

1) KK yang terdapat di Kelurahan Potoro 

2) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eklusi 

1) KK yang tidak berada di tempat 

2) Tidak bersedia menjadi responden. 

D. Pengumpulan data 

1. Data primer 
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Data primer adalah data yang di peroleh dengan mengadakan 

penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner 

(Daftar Pertanyaan) tentang PHBS di rumah tangga  

 

2. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder di peroleh dari masyarat Kelurahan 

Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan mengenai 

jumlah data KK dan gambaran umum lokasi penelitian. 

E. Pengolahan dan penyajian data  

1. Pengolahan data 

Pengolahan data bertujuan agar data bertujuan agar data yang di 

kumpulkan dapat di simpulkan atau di interpestasikan menjadi 

informasi. Dalam proses pengolahan data, terdapat langkah-langkah 

yang dapat di tempuh di antaranya (Hidayat, 2010) : 

a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah di 

kumpulkan. 

b. Koding membuat atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sma. 

c. Scoring adalah memberi skor  data yang telah di kumpulkan. 

d. Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah 

di beri kode sesuai dengan analisis yang di butuhkan 

(Notoatmodjo, 2005). 

2. Penyajian data  
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Data dari hasil penelitian yang di peroleh akan di sajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi yang di sertai narasi untuk 

memberikan gambaran tentang tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe 

Selatan. 

f. Analisa data 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi 

Perilaku Hidup Bersih di Rumah tangga pada Masyarat Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Maka analisa data yang 

di gunakan yaitu distribusi frekuensi dengan tujuan untuk melihat 

distribusi masing-masing variabel dengan mengunakkan rumus sebagai 

berikut  

X =
𝑓

𝑁
𝑥𝐾 

 Keterangan 

 X : Nilai presentase yang di peroleh 

 n : jumlah sampel penelitian  

  f: frekuensi variabel yang di teliti 

 k  :kosntanta (100%) (arikunto, S, 2006.34) 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Geografis 

Untuk melaksanakan administrasi pemerintahan maupun upaya 

penengganan program-program kesehatan di Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten konawe Selatan dibatasi oleh batas-

batas wilayah adinistrasi yang berbatasan dengan : 

1) Sebelah utara perbatasan dengan Desa Baito 

2) Sebelah selatan perbatasan dengan PT Cam 

3) Sebelah timur perbatasan dengan Sanggi-Sanggi 

4) Sebelah barat perbatasan dengan Desa Alangga 

b. Sosial Ekonomi 

Pada umumnya penduduk yang brdomisili di Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten konawe Selatan bermata pencaharian 

sebagai petani, selebihnya adalah pegawai negeri, tukang, buruh, dan 

pedagang 

c. Agama  

Penduduk di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten 

konawe Selatan umumnya menganut agama islam  
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2. Karakteristik Responden 

Analisis ini di lakukan untuk melihat secara umum karakteristik 

responden dan karakteristik objekpenelitian dengan mendeskripsikan 

berdasarkan ciri-ciri setiap sampel yang di teliti sebagai berikut : 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi jenis kelamin responden di 

Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten 

Konawe Selatan 

No Jenis Kelamin Frekuensi presentase% 

1.  Laki-laki 68 95,77% 

2.  Perempuan 3 4,22% 

Total 71 100,00% 

Sumber : Data primer, 2017 

      Berdasarkan Tabel di atas 5.1 menunjukan bahwa dari 71 

responden dikelurahan potoro, sebagian besar responden adalah laki-

laki yang berjumlah 68 (95,77%) dan jenis kelamin perempuan 

berjumlah 3 (4,22%). 

 

b. Karakteristik responden berdasarkan umur.   

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur di 

Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten 

Konawe Selatan 

No Umur frekuensi Presentase 

1.  20-27 8 11,26% 

2.  28-34 17 23,94% 

3. 35-41 14 19,71% 
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4. 42-48 17 23,94% 

5. 49-55 7 9,85% 

6. 56-70 8 11,26% 

Total 71 100,00% 

 

      Berdasarkan Tabel di atas 5.2 menunjukan bahwa dari 71 

responden dikelurahan potoro, sebagian besar responden berada 

pada kelompok umur 28-34 tahun dan 42-48 tahun yang berjumlah 

masing-masing 17 orang (32,94%) dan kelompok umur dengan 

frekwensi terkecil adalah kelompok umur 45-55 tahun yang 

berjumlah 7 orang (9,85%). 

c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan  

Tabel 5.3Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden 

Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan 

No Pekerjaan Frekuensi presentase% 

1.  Petani 43 60,56% 

2.  Pedagang   8 11,26% 

3.  PNS 10 14,08% 

4.  Swasta  10 14,08% 

 Total 71 100,00% 

         Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan Tabel di atas 5.3 menunjukan bahwa dari 71 

responden dikelurahan potoro, sebagian besar responden memiliki 

pekerjaan sebagai petani yang berjumlah 43KK (60,56%). 
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3. Variabel Penelitian 

a. Indikator PHBS di Rumah Tangga  

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi indikator PHBS di Rumah Tangga 

Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo 

Kabupaten Konawe Selatan 

No Indikator PHBS di Rumah 

Tangga 

Jumlah Presentase 

1.  Baik 32 45% 

2.  Kurang 39 55% 

 Total 71 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hasil bahwa indikator 

PHBS di rumah tangga berjumlah 32 (45%) dengan kategori baik 

dan 39 (55%) dengan kategori kurang. 

 
b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdasarkan Pendidikan 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi PHBS dirumah tangga 

berdasarkan Pendidikan pada Masyarakat 

Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten 

Konawe Selatan 

  PHBS di Rumah Tangga   

No  
 Tingkat 

Pendidikan 

Baik 

  

Kurang 

  
 Jumlah  Presentasi 

    Jumlah % Jumlah %     

1 Dasar 13 18.31 28 39.44 41 57.75 

2 Menengah 10 14.08 3 4.23 13 18.31 

3 Tinggi 9 12.68 8 11.27 17 23.94 

    32 45.07 39 54.93 71 100.00 

Sumber : data primer 2017 

Berdasarkan tebel 5.4 diperoleh hasil perilaku hidup bersih dan 

sehat berdasarkan pendidikan, pada 41 respnden dengan tingkat 

pendidikan dasar, sebagian besar memiliki PHBS yang kurang yaitu 28 

orang (39,44%) dan yang memiliki PHBS yang baik adalah 13 orang 
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(18,31%). Pada 13 orang respnden dengan tingkat pendidikan menengah, 

sebagian besar memiliki PHBS yang baik yaitu sebanyak 10 orang 

(14,08%) dan yang memiliki PHBS yang kurang adalah 3 orang (4,23%). 

Pada 17 orang responden dengan tingkat pendidikan tinggi, sebagian besar 

memiliki PHBS yang baik yaitu 9 orang (12,68%) dan yang memiliki 

PHBS yang kurang adalah 8 orang (11,27%). 

 
c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdasarkan 

Pendapatan 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi PHBS berdasarkanPendapatan 

Responden Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan 

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

No 
Tingkat 

Pendapatan PHBS di Rumah Tangga 
Jumlah Presentasi 

  
 

Baik 
 

Kurang 
   

  
 

Jumlah % Jumlah % 
  

1 Baik > UMP 17 23.94 12 16.90 29 40.85 

2 Kurang < UMP 15 21.13 27 38.03 42 59.15 

  Jumlah 32 45.07 39 54.93 71 100.00 

Sumber : data primer diperoleh pada bulan juli 2017 

Berdasarkan tebel 5.5 diperoleh hasil perilaku hidup bersih dan 

sehat berdasarkan pendapatan, yaknidari 29 orang resp0nden dengan 

kategri pendapatan >UMP yaitu > Rp. 1.500.000,00, sebagian besar 

memiliki PHBS yang baik yaitu sebanyak 17 rang (23,94%) dan yang 

memiliki PHBS yang kurang sebanyak 12 0rang (16,90%). Sedangkan dari 

42 resp0nden dengan pendapatan < UMP, sebagian besar memiliki PHBS 

yang kurang yaitu 27 0rang (38,03%) dan yang memiliki PHBS yang baik 

yaitu sejumlah 15 0rang (21,13%). 
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B. PEMBAHASAN 

  Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah upaya untuk 

memberikan pengalaman belajar dari perorangan, kelompok dan masyarakat 

dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi 

guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan 

edvokasi bina suasana (social support) dan gerakan masyarakat 

(empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam 

menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat (Sri 

Dewanti, 2010).  

1. PHBS Di Rumah Tangga Berdasarkan Pendidikan  

Notoatmodjo (1997) pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses 

pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan 

tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 41 respnden dengan 

tingkat pendidikan dasar, sebagian besar memiliki PHBS yang kurang 

yaitu 28 orang (39,44%) dan yang memiliki PHBS yang baik adalah 13 

orang (18,31%). Pada 13 orang respnden dengan tingkat pendidikan 

menengah, sebagian besar memiliki PHBS yang baik yaitu sebanyak 10 

orang (14,08%) dan yang memiliki PHBS yang kurang adalah 3 orang 

(4,23%). Pada 17 orang responden dengan tingkat pendidikan tinggi, 

sebagian besar memiliki PHBS yang baik yaitu 9 orang (12,68%) dan yang 

memiliki PHBS yang kurang adalah 8 orang (11,27%). 
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Hasil tersebut menunjukan bahwa pada respnden dengan tingkat 

pendidikan dasar sebagian besar memiliki PHBS yang kurang, dan pada 

respnden dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi sebagian besar 

memiliki PHBS yang baik. Hal ini menunjukan bahwa PHBS dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan, yaitu makin tinggi tingkat pendidikan maka 

PHBS akan semakin baik. 

Makin tinggi tingat pendidikan seserang maka akan semakin baik 

dalam menyerap pengetahuan tentang PHBS, sehingga akan menyebabkan 

Perilaku Hidup Bersih dan sehatnya akan semakin baik pula. 

Hal ini sesuai dengan teori Wied Hary A. (1996), menyebutkan 

bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukkan  mudah tidaknya 

seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, 

pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula 

pengetahuannya. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya 

di masa yang akan datang.  

Menurut Thompson pendidikan adalah pengaruh lingkungan 

terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap 

dalam kebiasaan perilaku, fikiran dan sifat.  

Pendidikan dasar pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah 

dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 



67 
 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta 

didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat 

menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 

sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) atau satuan pendidikan yang 

sederajat. 

Pendidikan menengah umum di selengarakan oleh sekolah 

menengah atas (SMA)di kenal dengan sekolah menengahumum  atau 

SMU atau madarasah aliyah (MA) dan (SMK) sekolah menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah umum dikelompkan dalam program studi 

sesuai dengan kebutuhan untukbelajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan 

hidup di dalam masyarakat pendidikan menengah iumum terdiri atas 3 

(tiga) tingkat. 

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan 

mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan 

kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia maka Departemen Pendidikan Nasional 

telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu 

(1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan 

pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. 

Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas 

mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah 
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pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and 

match). 

2. PHBS Di Rumah Tangga Berdasarkan Pendapatan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 29 orang respnden dengan 

kategri pendapatan >UMP yaitu > Rp. 1.500.000,00, sebagian besar 

memiliki PHBS yang baik yaitu sebanyak 17 rang (23,94%) dan yang 

memiliki PHBS yang kurang sebanyak 12 0rang (16,90%). Sedangkan 

dari 42 resp0nden dengan pendapatan < UMP, sebagian besar memiliki 

PHBS yang kurang yaitu 27 0rang (38,03%) dan yang memiliki PHBS 

yang baik yaitu sejumlah 15 0rang (21,13%).  

Hasil tersebut menunjukan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan 

seserang maka akan semakin baikpula Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

Dengan demikian maka tingkat pendapatan mempengaruhi Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat sese0rang. 

Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai banyaknya  

penerimaan yang di nilai dengan satuan mata uang yang dapat di hasilkan 

seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Rekso 

Prayitnomendefinisikan "pendapatan (revenue) dapat di artikan sebagai 

total penerimaan yang di peroleh pada periode tertentu" dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah sebagian jumlah 

penghasilan yang di terima oleh para anggota masyarakatt untuk jangka 

waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah di 

sumbangkan. 
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Seokartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi 

banyaknya barang yang di komsumsikan, bahwa sering kali di 

jumpaidengan tambahnya pendapatan, maka barang yang di komsumsi 

bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barangtersebut ikut menjadi 

perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang 

di komsumsikan adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah 

adanya penambahan pendapatan maka komsumsiberas menjadi kualitas 

yang lebih baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

 Adapun kesimpulan secara umum yang dapat di tarik oleh peneliti 

yang dapat disimpulkan bahwa secara umum  Perilaku hidup bersih dan Sehat 

(PHBS) dirumah tangga pada masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan 

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sebagaian besar kurang baik yaitu 

sebanyak39 KK (55%)dan yang kurang adalah 32 KK(45%)  dan selanjutnya 

di uraikan sebagai berikut : 

1. Gambaran Perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan pendidikan 

didapatkan bahwa Pada 41 respnden dengan tingkat pendidikan dasar, 

sebagian besar memiliki PHBS yang kurang yaitu 28 orang (39,44%). 

Pada 13 orang respnden dengan tingkat pendidikan menengah, sebagian 

besar memiliki PHBS yang baik yaitu sebanyak 10 orang (14,08%). 

Pada 17 orang responden dengan tingkat pendidikan tinggi, sebagian 

besar memiliki PHBS yang baik yaitu 9 orang (12,68%). 

2. Gambaran Perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan pendapatan, 

didapatkan bahwa dari 29 orang resp0nden dengan kategri pendapatan 

>UMP yaitu > Rp. 1.500.000,00, sebagian besar memiliki PHBS yang 

baik yaitu sebanyak 17 rang (23,94%). Sedangkan dari 42 resp0nden 

dengan pendapatan < UMP, sebagian besar memiliki PHBS yang 

kurang yaitu 27 0rang (38,03%) 
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B. SARAN  

1. Memberikan informasi kepada pihak dines kesehatan kabupaten 

konawe selatan tentang perilku hidup bersih dan sehat  (PHBS) 

dirumah tangga pada masyarakat kelurahan potoro kecamatan andoolo 

kabupaten konawe selatan  

2. Sebagai bahan koreksi dan masukan bagi masyarakat secara umum dan 

kepala keluarga secara khusus di kelurahan potoro kecamatan andoolo 

kabupaten konawe selatan dalam upayah merubah kebiasaan atau 

perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat menjadi perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

3. Merupakan suatu pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

menerapkan ilmu yang di peroleh selama menempuh pendidikan pada 

politeknik kesehatan kemenkes kendari jurusan keperawatan. 

4. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam 

menggembangkan peneliti dengan jenis penelitian yang berbeda.  
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Lampiran 2 

 

PERNYATAAN  PERSETUJUAN RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT) 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini menjadi responden dalam 

penelitian yang akan di lakukan oleh Sarlina (P00320014092), Mahasiswa 

politeknik kesehatan kendarijurusan keperawatan, dengan judul "Identifikasi 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Pada 

Masyarakat Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe 

Selatan " 

 Demikian surat pernyataan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

  

     Kendari,   juli 2017 

 

 

        Responden  

 

 



Lampiran 2 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada  

Yth. 

Bapak/Ibu 

Di 

 Tempat 

 Dalam rangka penyelesaian pendidin pada jurusan keperawatan politeknik 

kesehatan kendari, maka saya : 

Nama : Sarlina 

Nim : P00320014092  

Akan melaksanakan penelitian dengan judul "Identifikasi perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) di rumah tangga pada masyarat Kelurahan Potoro 

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan" 

 Sehubunggan dengan ini, kiranya Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya 

untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Atas kerelaan dan partisipasinya, 

saya ucapkan terima kasih.  

 

Hormat saya, 

 

 

         sarlina 

 



KUESIONER 

"PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI RUMAH 

TANGGA PADA MASYARAKAT KELURAHAN POTORO 

KECAMATAN ANDOOLO KABUPETEN KONAWE SELATAN " 

1. Biodata Responden  

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan terakhir  : sd smp sma pt 

Pekerjaan    : petani  pedagang swasta pns 

Penghasilan/bulan  : <Rp500.000 > Rp 500.000 

Alamat    : 

2. 10 pertanyaan mengenai indikator PHBS rumah tangga : 

1. Saat anda Melahirkan, anda di tolong oleh bidan atau dokter? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah anak anda di timbang di POSYANDUsetiap bulan? (lihat KMS) 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Jika 6-12 bulan, apakah bayi anda di kasih ASI ekslusif selama 6 bulan? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah keluarga anda gunakan Air sumur atau PAM untuk kebutuhan 

minum, masak, mandi dan mencuci pakaian? 

a. Ya  

b. Tidak  



5. Apakah anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum 

makan dan sesudah BAB? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah rumah anda menggunakan dan memiliki jamban keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah keluarga anda selalu memberantas jentik di lingkungan rumah, 

seperti mengguras bak mandi setiap minggu, menutup tempat-tempat 

penampungan air, dan menggubur barang-barang bekas? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah keluarga anda makan sayur dan buah setiap hari? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah kelurga anda selalu melakukan aktifitas fisik setiap hari? (seperti 

membersihkan rumah, bekerja di kebun, dll: minimal 30 menit) 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah anggota keluarga anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 



KUNCI JAWABAN KUESIONER 

KUNCI JAWABAN KUESIONER TENTANG 10 INDIKATOR PERILAKU 

HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI RUMAH TANGGA  

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. B 
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