
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Rumah Sehat  

1. Pengertian rumah sehat 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 

menjelaskan: 

a) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 

dan sarana pembinaan keluarga. 

b) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana lingkungan. 

c) Kesehatan perumahan adalah kondisi fisik, kimia dan biologik di dalam 

rumah, di lingkungan rumah dan perumahan sehingga memungkinkan 

penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

d) Prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 

yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

e) Sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomis, sosial dan budaya. 

   Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): Sehat adalah suatu keadaan 

yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan 

yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Berdasarkan pada 

pengertian di atas, Rumah Sehat diartikan sebagai tempat berlindung/bernaung 
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dan tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna 

baik. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketetapan atau ketentuan teknis 

kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, 

masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitarnya dari 

bahaya atau gangguan kesehatan.  

 

2. Persyaratan rumah sehat 

       Rumah yang sehat menurut Winslow dan APHA (American Public Health 

Association) harus memenuhi persyaratan antara lain :Memenuhi kebutuhan 

fisiologis, Memenuhi kebutuhan psychologis, Mencegah penularan penyakit, 

Mencegah terjadinya kecelakaan. 

1. Memenuhi kebutuhan Fisiologis, antara lain: 

a. Pencahayaan 

 Cahaya yang cukup untuk penerangan ruang di dalam rumah merupakan 

kebutuhan kesehatan manusia. Penerangan ini dapat diperoleh dengan pengaturan 

cahaya buatan dan cahaya alam. 

b. Ventilasi (penghawaaan) 

       Hawa segar diperlukan dalam rumah untuk mengganti udara ruangan yang 

sudah terpakai. Udara segar diperlukan untuk menjaga temperatur dan 

kelembaban udara dalam ruangan. Sebaiknya temperatur udara dalam ruangan 

harus lebih rendah paling sedikit 4
0
C dari temperatur udara luar untuk daerah 

tropis. Umumnya temperatur kamar 22
0
C – 3

0
C sudah cukup segar. Pergantian 

udara bersih untuk orang dewasa adalah 33 m
3
 / orang / jam, kelembaban udara 

berkisar 60% optimum. Untuk memperoleh kenyamanan udara seperti dimaksud 

di atas diperlukan adanya ventilasi yang baik. 
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Ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat lainnya, diantaranya: 

1) Luas lubang ventilasi tetap, minimumn 5% dari luas lantai ruangan. 

Sedangkan luas lubang ventilasi insidentik (dapat dibuka dan ditutup) 

minimum 5% luas lantai. Jumlah keduanya menjadi 10% kali luas lantai 

ruangan . Ukuran luas ini diatur sedemikian rupa sehingga udara yang masuk 

tidak terlalu deras dan tidak terlalu sedikit. 

2) Udara yang masuk harus udara bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah 

atau dari pabrik, dari knalpot kendaraan, debu dan lain-lain. 

3) Aliran udara jangan menyebabkan orang masuk angin. Untuk ini jangan 

menempatkan tempat tidur atau tempat duduk persis pada aliran udara, 

misalnya di depan jendela pintu. 

4) Aliran udara diusahakan Cross Ventilation dengan menempatkan lubang hawa 

berhadapan antara dinding ruangan. Aliran udara ini jangan sampai terhalang 

oleh barang-barang besar misalnya lemari, dinding sekat dan lain-lain. 

5) Kelembaban udara dijaga jangan sampai terlalu tinggi (menyebabkan kulit 

kering, bibir pecah-pecah dan hidung berdarah) dan jangan terlalu rendah 

(menyebabkan orang berkeringat). 

        Kesegaran udara ruang disamping memperhatikan unsur-unsur kandungan 

yang bermanfaat dan kurang bermanfaat bagi kesehtan, perlu pula diperhatikan 

kondisi suhu kamar yang nyaman. Suhu kamar yang mencapai 30
0
C dan 26

0
C di 

luar rumah menurut perhitungan mengakibatkan jumlah udara yang harus diganti 

mencapai 40 m
3
/orang. 
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2. Memenuhi Kebutuhan Psikologis 

Untuk memenuhi kebutuhan psikologis diantaranya adanya ruangan 

khusus untuk istirahat (ruang tidur) bagi masing-masing penghuni, seperti kamar 

tidur untuk ayah dan ibu. Anak-anak berumur di bawah umur 2 tahun masih 

diperbolehkan satu kamar tidur dengan ayah dan ibu. Anak-anak di atas 10 tahun 

laki-laki dan perempuan tidak boleh ditempatkan dalam satu kamar tidur. Anak-

anak di atas 17 tahun sebaiknya mempunyai kamar tidur sendiri. 

Selain itu kamar diperhatikan kemungkinan saling melihat antara tetangga, 

misalnya pada rumah-rumah yang berdekatan, dihindarkan kemungkinan dapat 

melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh tetangga yang berdekatan, misal 

orang yang sedang tidur di kamar atau sedang ganti pakaian dapat kelihatan oleh 

tetangganya melalui jendela kamar. Untuk mencegah hal hal seperti ini dapat 

dibuatkan penghalang dengan pagar bambu atau pagar hidup (pagar dari tanaman 

yang hidup, sejenis tanaman untuk pagar). 

“Over Crowding” menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan fisik, 

mental maupun moral. Penyebaran penyakit-penyakit menular di rumah yang 

padat penghuninya cepat terjadi. Selain itu, di daerah yang seperti ini, kesibukan 

dan kebisingan akan meningkat, yang akan menimbulkan gangguan terhadap 

ketenangan, baik individu, keluarga maupun keseluruhan masyarakat disekitarnya. 

Selain daripada itu ketenangan dan kerahasiaan (privacy) setiap individu tidak 

akan terjamin lagi dan akan mengakibatkan akses-akses menurunnya moral. 
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3. Mencegah penularan penyakit 

        Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal bagi keluarga harus memperhatikan 

pula faktor-faktor yang mempengaruhi penularan penyakit bagi penghuninya. 

a. Penyediaan sarana air bersih 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia 

no.416/Menkes/Per/IX/1990 yang dimaksud air bersih adalah air yang bersih yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.  

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi 

standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air bersih yang terjangkau 

dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang 

tinggal di perkotaan maupun pendesaan.  Pemenuhan kebutuhan air bersih harus 

memenuhi dua syarat yaitu kuantitas dan kualitas. 

a) Syarat kuantitas 

Syarat kuantitas adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung 

kepada aktivitas dan tingkat kebutuhan. Secara kuantitas di indonesia 

diperkirakan dibutuhkan air sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian 

yaitu untuk mandi, cuci kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, 

kebersihan rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, 

wudhu 16,2 liter, laian-laian 33,3 liter. 

b) Syarat kualitas  

Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan 

mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut peraturan menteri 

kesehatan RI 416/MenKes/Per/IX/1990 Tentang kualitas air bersih 
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c) Mempunyai sumur sendiri yang memenuhi syarat kesehatan. Yang penting 

jangan sampai tercemar oleh air dari W.C atau limbah. Air yang diminum 

hendaknya air yang di masak. 

d) Sistem perpipaan dijaga jnagan sampai bocor sambungan atau pipanya 

sehingga tidak terjadi Cross Connection (tersedotnya air dari luar pipa) dan 

tercemar oleh air dari tempat lain. Cross Connection ini dapat terjadi pula 

karena sambungan pipa dari PAM (Perusahaan Air Minum) disatukan dengan 

pipa dari sumur pribadi, sehingga sewaktu-waktu akan terjadi air sumur ini 

tersedot oleh pipa dan masuk ke rumah tetangga. Selain itu dapat pula terjadi 

karena menyambumg kran dengan pipa plastik dan pipa plastik ini masuk ke 

dalam bak, ember atau tergeletak ujungnya di lantai. Pada suatu saat apabila 

ada daya dari pipa air dari bak/ember/lantai akan terhisap pula. Bagi rumah 

bertingkat kejadian ini sering dialami antara kamar yang di bawah  dengan 

kamar yang diatasnya.   

b. Bebas dari kehidupan serangga dan tikus 

1) Dihindari adanya kehidupan serangga (lalat dan kecoa), dengan cara menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan di dalam dan diluar.  

2) Dihindari adanya kehidupan tikus yaitu dengan cara/usaha kebersihan dan 

kesehatan lingkungan, melalui penangkapan/pembunuhan dengan suatu alat 

tertentu (penangkap tikus). Tikus harus diberantas karena   selain dapat 

mengotori dan makan-makanan manusia juga kutu/pinjal tikus sebagai 

pembawa penyakit pes (sampar). 

c. Pembuangan sampah 



14 
 

Harus dibedakan jenis sampahnya : sampah basah, sampah kering, sampah 

sukar busuk, (kaleng,kaca,paku, dan lain-lain) 

a) Sampah kering, bila halaman cukup sebaiknya dibakar, sedangkan sampah 

basah (daun-daunan, sayuran, sisa daging/ikan dan lain-lain) sebaiknya 

dipendam dalam tanah. Jangan dibiarkan membuang sampah ke parit, ke 

kolong atau kesungai. Kaleng, kaca dan lain-lain sebaiknya di taruh pada 

tempat khusus atau dipendam dalam tanah. 

b) Sebaiknya membuat tempat sampah juga dapat berfungsi sebagai insinerator 

sederhana. Sampah jangan dibuang di tempat terbuka lebih dari 24 jam 

karena kan di datangi lalat dan tikus untuk bersarang, juga jangan 

berserakkan. Selain itu dari segi estetika kurang baik. 

c) Karena halaman sempit, sebaiknya diusahakan pembuangannya dilakukan, 

swadaya masing-masing yang di koordinir oleh petugas RT/RW.  

d. Pembuangan air limbah 

a) Air dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dialirkan keparit. Usahakan 

agar tetap mengalir atau menyerap dalam atanah. Bisa dibuang ke dalam 

sumur peresapan jangan sampai menggenang dan membusuk. Kalau 

terpaksa membuat paceran (comberan), usahakan agar airnya meresap atau 

berilah minyak tanah bekas untuk membunuh nyamuk.  

b) Jangan membuang kotoran (tinja) ke dalam air limbah. Selain itu air 

limbah jangan dibuang ke kolong rumah karena akan mengganggu (dari 

segi baunya). Juga dapat menyebabkan banyak nyamuk dan lalat, situasi 

rumah menjadi lembab sehingga penghuni rumah menjadi sakit, sewaktu-
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waktu dapat timbul gas beracun (H2S, methan) yang mudah  meledak atau 

terbakar. Air limbah jangan sampai mengotori sumber air. 

e. Pembuangan tinja 

       Usahakan tiap rumah memiliki jamban sendiri (di darat), selalu bersih dan 

tidak berbau (konstruksi) leher angsa. Jaraknya cukup jauh dari sumber air dan 

letaknya di bagian hilir air tana. Membuang tinja jangan disembarang tempat, 

tidak boleh dibuang ke parit/aliran air, ke kebun atau ke halaman belakang. Bila 

sulot tanah, usahakan membuat septik tank secara kolektif. Apabila terjadi wabah 

sakit perut, maka kotoran penderita (muntah dan tinja) harus diawasi 

pembuangannya. Kamar kecil (WC) harus selalu bersih, mudah 

dibersihkan,cukup cahaya dan cukup ventilas, harus rapat sehingga terjamin rasa 

aman bagi pemakaianya. 

4. Mencegah terjadinya kecelakaan  

Rumah yang sehat harus dapat mencegah atau paling tidak dapat 

mengurangi kecelakaan termasuk jatuh, keruntuhan atau roboh, kena benda tajam 

(teriris), keracunan dan kebakaran. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Bahan (material) untuk membangun harus yang berkualitas baik.  

b. Membangun rumah harus dikerjakan oleh orang-orang yang telah 

berpengalaman (profesional). 

c. Dinding dapur dekat tungku (kompor/pemanas) harus dibuat/dilapisi dengan 

bahan yang tahan api sehingga tidak akan mudah terbakar. 

d. Rumah bertingkat/berlantai dua atau lebih dapat/boleh dibangun tetapi 

dengan syarat lantai pertama harus dibuat/dibangun dari bahan yang kuat, 
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dinidingnya dibuat dari pasangan batu/bata (permanen), baru kemudian lantai 

atasnya dibuat bangunan berdinding kayu/bambu. 

e. Untuk mencegah menalarnya kebakaran dari satu rumah ke rumah lain, maka 

jarak anatara ujung atap rumah yang satu dengan ujung atap rumah lainnya 

harus berjarak minimal 3 meter.  Jarak antara rumah satu dengan dengan 

rumah lainnya harus cukup lebar , supaya mobil pemadam kebakaran dapat 

dengan mudah lewat dan cepat ke arah yang dituju (tempat/rumah yang 

terbakar) 

f. Dihindari timbulnya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas ini biasanya 

karena banyak rumah-rumah yang yang dibangun dekat dengan jalan raya, 

dibangun disudut jalan sehingga sering terjadi tertabrak/terserempetnya anak-

anak atau rumah tersebut oleh kendaraan yang berlalu lalang. 

5. Bagian-bagian rumah yang perlu diperhatikan 

a. Lantai  

     Lantai dari tanah lebih baik tidak digunakan lagi, sebab bila musim hujan akan 

lembab sehingga dapat menimbulkan ganguan/penyakit terhadap penghuninya. 

Oleh karena itu perlu dilapisi dengan lapisan yang kedap air(di semen, di pasang 

tegel, teraso dan lain-lain). Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, 

sebaiknya lantai dinaikkan kira-kira 20 cm dari permukaan tanah. 

b. Dinding  

      Fungsi dinding ini selain pendukung/penyangga atap juga untuk melindungi 

ruangan rumah dari gangguan /serangga, hujan dan angin, juga melindungi dari 

pengaruh panas dan angin dari luar.  
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c. Jendela  

     Fungsi pertama jendela sebagai lubang masuk/keluarnya angin/udara dari luar 

ke dalam dan sebaliknya, sebagai lubang pertukaran udara (lubang ventilasi yang 

tidak tetap) yang sering terdapat di atas jendela atau pintu.  Adapun fungsi kedua 

dari jendela adalah sebagai lubang masuknya cahaya dari luar ( cahaya alam, 

cahaya matahari). Oleh karena itu untuk suatu rumah yang memenuhi syarat 

kesehatan, jendela mutlak harus ada, terutama sekali untuk rumah-rumah yang 

ventiulasinya kurang baik atau tidak ada sama sekali, seperti banyak terdapat 

pada rumah-rumah di pedesaan.  

d. Atap dan loteng 

       Fungsi atap adalah untuk melindungi isi rumah dari gangguan angin, hujan 

dan panas, juga melindungi isi rumah dari pencemaran udara (debu, asap dan 

lain-lain).Loteng berfungsi sebagai penahan panas dan debu yang 

meresap/menembus atap-atap melalui celah-celah ata 

e. Ruangan-ruangan di dalam rumah 

Banyaknya ruangan di dalam rumah biasnaya tergantung kepada jumlah 

penghuni. Banyaknya penghuni dalam suatu rumah akan menuntut jumlah 

ruangan yang banyak terutama ruang tidur. Tetapi pada umumnnya jumlah 

ruangan dalam suatu rumah disesuaikan dengan fungsi ruangan tersebut, seperti: 

ruang untuk istirahat/tidur, ruang tamu, ruang duduk, ruang makan, ruang masak-

memasak (dapur), ruang/kamar mandi dan W.C, gudang, tempat mencuci dan 

menjemur pakaian 
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B. Pendapatan  

1. Pengertian pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota 

masyarakatdalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi 

nasional. Dimana bila penghasilan tinggi maka pemanfaatan pelayanan kesehatan 

dan pencegahan penyakitjuga meningkat, dibandingkan dengan penghasilan 

rendah akan berdampak pada kurangnya pemanfaatan elayanan kesehatan dalam 

hal pemeliharaan kesehatan karena daya beli obat maupun biaya transportasi 

dalam mengunjungi pusat pelayanan kesehatan(Notoatmodjo,2007). 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh 

penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Pendapatan keluarga 

Menurut Suparyanto, dalam wulandari, 2015 keluarga adalah dua atau 

lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, adopsi dalam 

satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan 

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota 

rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun 

perseorangan dalam rumah tangga.  

Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari: 

1) Usaha itu sendiri : misalnya berdagang bertani, memnuka usaha sebagai 

wiraswastawan 
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2) Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan 

3) Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. 

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik 

berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan 

manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatn riil 

berupa barang. 

3. Tingkat pendapatan keluarga 

       Tingkat perekonomian keluarga dengan pedapatan yang tinggi dan 

kemampuan membeli bahan-bahan bangunan kualitasnya baik tentu akan 

memiliki rumah yang baik pula. Serta semakin tinggi tingkat perekonomiannya 

maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melengkapi berbagai 

sarana sanitasi dibandingkan dengan keluarga yang perekonomiannya rendah.  

 

C. Pendidikan 

  Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima informasi 

kesehatan dari media massa dan petugas kesehatan. Banyaknya kasus kesakitan 

dan kematian masyarakat diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. 

Tingkat pendidikam sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap menuju 

perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan 

seseorang atau masyarakat memperoleh dan mencerna informasi untuk kemudian 

menentukan pilihan dalam pelayanan kesehatan dan ,menerapkan hidup sehat. 

Tingkat pendidikan, khususnya tingkat pendidikan wanita mempengaruhi derajat 

kesehatan (Depkes RI,1999). 
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1. Pengertian pendidikan 

 Undang - Undang SISDIKNAS  No.  20   tahun   2003,  menyebutkan   

bahwa  pendidikan   adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara   aktif  mengembangkan   

potensipotensi   dirinya   untuk   memiliki   kekuatan   spiritual keagamaan,   

pengendalian   diri,   kepribadian,   kecerdasan,   akhlak   mulia,   serta   

keterampilan   yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Undangundang No. 20 Tahun 2003: 3) 

2. Tingkat pendidikan  

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan 

tingkatan-tingkatan tertentu seperti:  

a. Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/sederajat, 

SLTP/sederajat. 

b. Pendidikan lanjut. 

1) Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan; 

2). Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan 

sepesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

3. Tujuan  pendidikan 

      Tujuan pendidikan adalah untuk mengubah tingkah laku seseorang atau 

individu serta anak didik sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan, 

dengan adanya pengetahuan dan keterampilan maka ia dapat menentukan sikap 

hidupnya atau menunjukkan kepribadiannya. 
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D. Pengetahuan (Knowledge) 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pamca indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domaian yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). 

2. Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan. 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkatan 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyetakan, dan sebagainya. Contoh : dapat menyebutkan tanda-

tanda kekurangan kalori dan protein pada anak balita. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan  materi 

tersebut secra benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 
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sebagainya terhadap objek yang dipelajari. Misalnya dapat menjelaskan mengapa 

harus makan-makanan yang bergizi. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunkan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di isni dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain. Misalnya dapat 

mengunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, 

dapat mengunkan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah kesehatan dari 

kasusu yang diberikan. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sam lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari pengunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan  (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebaginya. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya 

terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. 
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f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

didasarkan pada suatu kreteria yang ditentukan sendiri, atau mengunakan kriteria-

kriteria yang telah ada. Misalnya, dapat membandingkan antara anak yang cukup 

gizi dengan anak yang kekurangan gizi, dapat menanggapi terjadninya diare 

disuatu tempat, dapat menafsirkan sebab-sebab mengapa ibu-ibu tidak mau ikut 

KB dan sebagainya.  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuai dengan tingkatan-tingkatan. 

 

E. Sikap 

1. Pengertian sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Beberapa batasan lain tentang sikap ini dapat 

dikutipkan sebagai beriukut “An individual’s social is a syndrome of response 

consistency with regard to sicial object” (Campbell, 1950 dalam 

Notoatmodjo,2010) “ Attitude entails an existing predisposition to response to 

social objecs which in interaction with situational and other dispositional 

variabels, guides and direct the overt behavior of the individual” (Cardano,1955 

dalam Notoatmodjo,2010) 
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2. Komponen pokok sikap 

Dalam bagian lain Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 

tiga komponen pokok. 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek. 

b. Kehidupan emosioanal atau evaluasi terhadap suatu objek. 

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). 

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, 

keyakianan, dan emosi memegang peranan penting. 

3. Berbagai tindakan sikap 

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan. 

a) Menerima (receiving) 

b) Merespons (responding) 

c) Menghargai (valuing) 

d) Bertanggung jawab (responsible) 

        Pengukuran ini dapat dilakuakn secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pernyataan reponden 

terhadap suatu objek. 

4. Pengaruh perilaku manusia bagi kesehatan  

a. Pengertian perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2007), perilaku dipandang dari segi biologis 

adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku 

manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri .  
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Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. 

 

b. Perilaku kesehatan  

Menurut Notoatmodjo (2003) adalah suatu respon seseorang (organisme) 

terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit atau penyakit, sistim 

pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Dari batasan ini, 

perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok :  

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintanance). 

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga 

kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. 

2. Perilaku pencarian atau penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan, atau 

sering disebut perilaku pencairan pengobatan (health seeking behavior). 

Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat 

menderita penyakit dan atau kecelakaan. 

3. Perilaku kesehatan lingkungan  

Adalah apabila seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun sosial budaya, dan sebagainya. Notoatmodjo (2003), 

mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam 

diri orang tersebut terjadi proses berurutan yakni : 

1. Kesadaran (awareness) 

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu 

terhadap stimulus (objek) 

2.  Tertarik (interest) 
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Dimana orang mulai tertarik pada stimulus 

3. Evaluasi (evaluation) 

Menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi 

dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4. Mencoba (trial) 

Dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

5. Menerima (Adoption) 

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran 

dan sikapnya terhadap stimulus. 

c. Determinan perilaku  

Notoatmodjo (2003), mengidentifikasikan adanya 5 determinan perilaku, 

yaitu :  

1. Adanya niat (intention) seseorang untuk bertindak sehubungan dengan objek 

atau stimulus di luar dirinya. Misalnya, pria mau menggunakan alat 

kontrasepsi apabila dia memiliki niat untuk menggunakan alat kontrasepsi 

tersebut.  

2. Adanya dukungan dari masyarakat sekitarnya  (social support). Di dalam 

kehidupan seseorang di masyarakat, perilaku seseorang cenderung memerlukan 

legitimasi dari masyarakat atau orang-orang terdekat disekitarnya. Apabila 

perilaku tersebut bertentangan atau tidak memperoleh dukungan dari 

masyarakat atau orang sekitarnya, maka orang tersebut akan merasa kurang 

atau tidak nyaman. Misalnya, seorang istri tidak memberi izin kepada 

suaminya  untuk melakukan vasektomi karena takut akan memepengaruhi 
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kehidupan seks mereka. Hal ini akan membuat pria berfikir kembali untuk 

melakukan vasektomi.  

3. Terjangkaunya informasi  (accessibility of information), adalah tersedianya 

informasi-informasi terkait dengan tindakan yang akan diambil oleh seseorang. 

4. Adanya otonomi dan kebebasan pribadi  (personal autonomy)  untuk 

mengambil keputusan. Di Indonesia, terutama ibu-ibu, kebebasan pribadinya 

masih terbatas terutama di pedesaan. Seorang istri, dalam pengambilan 

keputusan masih sangat tergantung kepada suami. Contohnya untuk 

penggunaan alat kontrasepsi seorang istri harus memperoleh persetujuan dari 

suami, dan apabila suami tidak setuju maka istri tidak akan menggunakan alat 

kontrasepsi.  

5. Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan  (action situation). Untuk 

bertindak apa pun memang diperlukan suatu kondisi dan situasi yang tepat. 

Misalnya seorang ibu tidak menggunakan kontrasepsi karena alasan 

kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kontrasepsi 

(action situation). 

Konsep perilaku menurut Green yaitu perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor 

yaitu (Tarigan, 2008):  

a. Faktor Predisposisi (Pemudah)  

      Faktor Predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, pekerjaan, pendidikan, 

ekonomi masyarakat terhadap kesehatan. Faktor ini dapat mempermudah 

terjadinya perilaku dalam diri manusia pada apa yang dilakukan. Faktor ini positif 
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mempermudah terwujudnya perilaku maka disebut faktor pemudah (Tarigan, 

2008).  

b. Faktor Enabling (Pendukung) 

      Faktor pendukung (Enabling factors) mencakup ketersediaan sarana dan 

prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang mendukung terjadinya 

perilaku manusia. Pengetahuan dan sikap belum menjamin terjadinya perilaku, 

maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung perilaku itu (Tarigan, 

2008).  

c. Faktor Reinforcing (Penguat) 

       Faktor pendorong adalah faktor yang berhubungan dengan referensi sikap 

dan perilaku secara umum. Misalnya, perilaku petugas kesehatan dapat 

mendorong terbentuknya perilaku. Perilaku dapat ditumbuhkan oleh orang yang 

amat berarti dalam hidup kita. Bila seseorang amat berarti bagi kita, kita akan 

mendengarkan petuahnya dan kita akan berusaha meneladaninya. Faktor penguat 

(Reinforcing factors) mencakup perilaku tokoh masyarakat dan petugas 

kesehatan. Perilaku sehat bukan pengetahuan, sikap dan dukungan fasilitas, tetapi 

perilaku teladan dari tokoh masyarakat dan petugas kesehatan (Tarigan, 2008). 

 


