
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

= diteliti 

= tidak diteliti 

Gambar 1 

 

Kerangka Konsep 

Faktor Pendukung 

 

Pendapatan  Keluarga 

Pendidikan  

 

 

 

  

  

 

Perilaku 

Kesehatan 

 

Faktor Diri Sendiri 

 

Pengetahuan 

Sikap 

 

Faktor Pendorong 

 

Perilaku Petugas 

Kesehatan 

 

Keadaan Sanitasi  

Rumah  

Kepercayaan  

Keyakinan 

Nilai-nilai  

Sosial budaya 
 

Lingkungan  

Sarana dan 

prasarana 
 



30 
 

 

      Menurut Lawrence Green mengenai faktor perilaku kesehatan individu atau 

masyarakat di pengaruhi oleh tiga kelompok faktor, yaitu  Faktor Diri sendiri 

(Predisposising factors) yang mencakup pengetahuan individu, sikap, 

kepercayaan, tradisi, norma sosial dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam diri 

individu dan masyarakat. Faktor Pendukung (Enabling factors) yang mencakup 

pendapatan keluarga, pendidikan, lingkungan dimana masyarakat itu berada baik 

fisik,biologis, maupun sosial dan tersedianya sarana prasarana pelayanan 

kesehatan. Dan yang ketiga yaitu Faktor Pendorong (Reinforcing factors) adalah 

perilaku petugas kesehatan dengan adanya perilaku petugas kesehatan terhadap 

kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. 

Sehingga disimpulkan bahwa menurut Lewrence Green faktor perilaku sangat 

mempengaruhi keadaan sanitasi rumah. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai 

waktu untuk objek atau orang yang sama, ataupun pada waktu yang sama untuk 

objek atau orang yang berbeda. (Sekaran,2004:17 dalam Noor,2012) 

1. Variabel penelitian  

a. Variabel bebas ( independen) 

Dalam penelitian ini adapun variabel bebasnya yaitu faktor pendapatan, 

tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap dan perilaku petugas kesehatan. 
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b. Variabel terikat (dependen)  

Dalam penelitian ini adapun variabel terikatnya yaitu keadaan sanitasi rumah. 

 

2. Hubungan antar variabel 

 

 

 

 

Gambar 2 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

3. Definisi Operasional  
Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 
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Pendapatan rata-

rata setiap bulan 

yang di peroleh 

kepala keluarga. 
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Nominal  

Kategori : 

Tinggi:  

≥ Rp. 2.363.000 

Rendah:  

<Rp.2.363.000 

(Berdasarkan UMK 

tahun 2018) 
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1 2 3 4 5 

3 Pengetahuan  Pemahaman kk 

yang diketahui 

mengenai keadaan 

sanitasi rumah 

 wawancara Ordinal  

Kategori skor: 

11-16 : 

Pengetahuan 

Tinggi 

6-10 :  

Pengetahuan 

Sedang  

0-5: Pengetahuan  

Rendah  

 

4 Sikap  Respon atau perilaku 

yang ditunjukkan 

oleh setiap individu 

mengenai keadaan 

sanitasi rumah. 

wawancara Ordinal 

Kategori skor  : 

9-16 : Mendukung  

0-7 :Tidak 

Mendukung 

5 Perilaku 

Petugas 

kesehatan 

Pernyataan 

responden menegnai 

informasi yang di 

sampaikan oleh 

petugas kesehatan 

mengenai sanitasi 

rumah 

wawancara Nominal  

Kategori skor : 

4 – 6 : Mendukung 

 0 – 3 :  Tidak 

Mendukung 

6 Kadaan 

sanitasi rumah 

Terdapatnya sarana 

sanitasi rumah 

dengan persyaratan 

tertentu yang 

meliputi keadaan 

pengaturan tata letak 

ruang, keadaan 

jamban 

keluarga,penyediaan 

air bersih, ventilasi, 

SPAL, rumah tangga  

Melakukan 

observasi, 

pengukiran 

dan penilaian 

langsung pada 

komponen 

yang di 

periksa 

menggunakan 

lembar 

observasi dan 

kuesioner 

Nominal  

Kategori skor: 1068 

– 1200: Rumah 

Sehat 

<1068: Rumah Tidak 

Sehat 

 

 

C. Hipotesis  

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Ada hubungan pendapatan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di 

Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan. 

2. Ada hubungan pendidikan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di 

Desa Sanur kauh Denpasar Selatan. 
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3. Ada hubungan pengetahuan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah 

di Desa Sanur kauh Denpasar Selatan. 

4. Ada hubungan sikap kepala keluarga dengan keadaan komponen sanitasi 

rumah di Desa Sanur kauh Denpasar Selatan. 

5. Ada hubungan perilaku petugas kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah di 

Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan. 

 


