
 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

a. Keadaan Geografi 

Desa Sanur Kauh merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kota 

Denpasar, tepatnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Wilayah Desa Sanur Kauh 

meliputi sebelas dusun yakni: Dusun Puseh, Dusun Abiantimbul, Dusun Tewel, 

Dusun Danginpeken, Dusun Penopengan, Dusun Pekandelan, Dusun Medura, 

Dusun Betngandang, Dusun Belanjong, Dusun Tanjung dan Dusun Puseh Kauh 

Berdasarkan data yang diperoleh dari data profil Desa Sanur Kauh, secara 

geografi Desa Sanur terletak di daratan rendah dengan ketinggian 0-10 M  di atas 

permukaan Laut yang termasuk Wilayah Bali Selatan yang berbatasan dengan:  

Sebelah utara  yaitu Desa Sanur Kaja, sebelah selatan yaitu Selat Badung/ 

Samudra Indonesia, sebelah barat yaitu Kelurahan Renon dan Desa Sidakarya dan  

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sanur  

b. Luas Wilayah  

Desa Sanur Kauh memiliki luas wilayah secara keseluruhan yaitu 386,0 

Ha yang sebagian besar merupakan daerah pemukiman dan sedikit daerah 

tegalan, persawahan yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Denpasar Selatan 

Kota Denpasar. 
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2. Karakteristik responden 

Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat 

tinggal di Wilayah Desa Sanur Kauh. Jumlah KK yang di periksa dari 2.061 KK 

yang ada diambil 95 KK sebagai sampel penelitian yang meliputi karakteristik 

subyek ini adalah berdasarkan umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Adapun 

karakteristik responen sebagai berikut: 

a. Umur responden 

Pengukuran umur responden dilakukan dengan wawancara. Adapun jumlah 

dan prosentase kepala keluarga berdasarkan umur dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur KK di Desa 

Sanur Kauh Tahun 2018 

 

Umur (Tahun) Frekuensi (f) Prosentase (%) 

20 – 30 20 21,0 

31 – 40 36 37,9 

41 – 50 26 27,4 

Lebih dari 50 13 13,7 

Total 95 100 

 

 Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebanyak 95 orang (100%). Sebagian besar responden yang 

ditemukan berumur  antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 36 orang (37,9%) 

 

b. Jenis kelamin responden 

Pengukuran jenis kelamin responden dilakukan dengan wawancara. 

Adapun jumlah dan prosentase kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin KK di 

Desa Sanur Kauh Tahun 2018 

 

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Perempuan  68 71,7 

Laki-Laki 27 28,3 

Total 95 100 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin yang 

paling banyak ditemukan pada saat penelitian yaitu masyarakat yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 68 orang (71,7%). 

c. Jenis Pekerjaan 

Pengukuran jenis pekerjaan responden diukur mengunakan wawancara. 

Adapun jumlah dan prosentase kepala keluarga berdasarkan jenis pekerjaan yang 

dimilki oleh kepala keluarga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan KK di 

Desa Sanur Kauh Tahun 2018 

  

Jenis Pekerjaan  Frekuensi (f) Prosentase (%) 

PNS 3 3,2 

Wiraswata  17 17,9 

Karyawan Swasta 36 37,9 

Buruh 2 2,1 

Pedagang 4 4,2 

IRT 32 33,7 

Pensiun 1 1,0 

Total 95 100 

 

 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan jenis pekerjaan responden adalah 

sebagai PNS, wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian, pedagang, IRT dan  

pensiunan, responden yang paling banyak ditemukan pada saat penelitian yaitu 

masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta sejumlah 36 orang (37,9%). 
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3. Pendapatan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan 

Tahun 2018 

  Pengukuran pendapatan dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini 

pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan KK tiap bulannya. Adapun 

distribusi pendapatan akan disajikan pada tabel 7. 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Pendapatan Kepala Keluarga  di Desa Sanur Kauh 

Tahun 2018 

 

Pendapatan  Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Tinggi 40 42,1 

Rendah 55 57,9 

Total 95 100 

 

   Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa pendapatan kepala 

keluarga yang bertempat tinggal di Desa Sanur Kauh kauh rata- rata memiliki 

pendapatan kurang dari Rp. 2.363.000 sebanyak 55 orang (57,9%). 

4.  Pendidikan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan 

Tahun 2018 

Pengukuran pendidikan dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini 

pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan terakhir responden. Adapun 

distribusi pendidikan akan disajikan pada tabel 8: 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Kepala Keluarga  di Desa Sanur Kauh Tahun 

2018 

 

Pendidikan  Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Dasar 16 16,8 

Menengah 52 54,7 

Tinggi 27 28,4 

Total 95 100 
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  Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa pendidikan kepala 

keluarga yang bertempat tinggal di Desa Sanur Kauh dominan berpendidikan 

menengah berjumlah 52 (54,7%).  

5. Pengetahuan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan 

Tahun 2018 

Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu 

kuesioner. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pemahaman 

responden mengenai keadaan sanitasi rumah. Adapun distribusi pengetahuan akan 

disajikan pada tabel 9: 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Kepala Keluarga di Desa Sanur Kauh 

Tahun 2018 

 

Pengetahuan Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Sedang 20 21,1 

Tinggi  75 78,9 

Total 95 100 

 

 Berdasarkan tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa pengetahuan kepala 

keluarga yang bertempat tinggal di Desa Sanur Kauh Kauh memiliki pengetahuan 

tinggi berjumlah 75 orang (78,9%).  

6. Sikap kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan Tahun 

2018 

 Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu 

kuesioner. Dalam hal ini sikap yang dimaksud adalah respon atau perilaku yang 

ditunjukkan oleh KK mengenai keadaan sanitasi rumah. Adapun distribusi sikap 

rakan disajikan pada tabel 10: 
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Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Sikap Kepala Keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan Tahun 2018 

 

Sikap Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Tidak Mendukung 1 1,1 

Mendukung  94 98,9 

Total 95 100 

 

Berdasarkan tabel  di atas, menunjukkan bahwa  sikap kepala keluarga 

yang bertempat tinggal di Desa Sanur Kauh sebagian besar memiliki sikap 

mendukung sebanyak 94 orang (98,9%).  

  

7. Perilaku Petugas Kesehatan di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan 

Tahun 2018 

Pengukuran Perilaku petugas kesehatan dilakukan dengan menggunakan 

alat ukur yaitu kuesioner. Dalam hal ini perilaku petugas kesehatan yang 

dimaksud adalah pernyataan responden mengenai informasi yang disampaikan 

oleh petugas kesehatan mengenai sanitasi rumah. Adapun distribusi perilaku 

petugas kesehatan  akan disajikan pada tabel 11: 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Perilaku Petugas Kesehatan di Desa Sanur Kauh Tahun 

2018 

 

Perilaku Petugas Kesehatan Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Tidak Mendukung  51 53,7 

Mendukung  44 46,3 

Total 95 100 
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  Berdasarkan tabel 11 Perilaku petugas kesehatan mengenai keadaan sanitasi 

rumah di Desa Sanur Kauh Kauh Denpasar Selatan sebanyak 51 orang (53,7%) 

mengatakan tidak mendukung.  

 

8. Keadaan Sanitasi Rumah di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan Tahun 

2018 

  Keadaan sanitasi rumah dalam penelitian ini mengunakan lembar 

observasi rumah sehat yang diatur dalam Kepmenkes RI 

No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam 

penilaian rumah sehat menurut Kepmenkes tersebut diatas, parameter rumah yang 

dinilai meliputi tiga kelompok komponen penilaian, yaitu komponen rumah, 

sarana sanitasi dan perilaku penghuni.  Adapun hasil penilaian keadaan sanitasi 

rumah di Desa Sanur Kauh dapat dilihat pada tabel 12: 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Keadaan Sanitasi Rumah di Desa Sanur Kauh Tahun 

2018 

  

Keadaan Sanitasi  Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Memenuhi syarat  22 23,2 

Tidak memenuhi syarat 73 76,8 

Total 95 100 

 

Berdasarkan tabel 12, menunjukkan bahwa keadaan sanitasi rumah di 

Desa Sanur Kauh Kauh yang memenuhi syarat berjumlah 22 (23,2%) dan tidak 

memenuhi syarat berjumlah 73 (76,8%).  
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9. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan sanitasi rumah di 

Desa Sanur Kauh Tahun 2018 

   Berdasarkan hasil penelitian ini setelah dianalisis secara bivariat 

menggunakan Uji Statistik Chi Square adapun distribusi responden berdasarkan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan Keadaan Sanitasi Rumah di Desa Sanur 

Kauh dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Hubungan antara pendapatan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan data yang diperolah dari hasil penelitian, hubungan antara 

pendapatan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13 

Hubungan  Pendapatan KK Dengan Keadaan Sanitasi Rumah di Desa Sanur Kauh 

Tahun 2018 

 

 Pendapatan 

Keadaan sanitasi 

ρ - 

value 
CC 

Tidak 

Memenuhi 

persyaratan 

Memenuhi 

persyaratan 
Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

 Rendah  38 52,1 17 77,3 55 57,9 
,064 ,211 

 Tinggi  35 47,9 5 22,7 40 42,1   

 Total  73 100 22 100 95 100   

 

 

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi yang tidak memenuhi persayaratan paling banyak dengan 

pendapatan rendah sebanyak 38 (52,1%).  

Analisis menggunakan uji Chi-Square di peroleh   ρ –value 0,064 >0,05 

sehingga Ha di terima yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara 

pendapatan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 
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dengan memperoleh nilai Coefficient Contingency (CC) 0,211 yang artinya 

tingkat hubungan pendapatan dengan keadaan sanitasi yaitu rendah. 

b. Hubungan antara pendidikan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan data yang diperolah dari hasil penelitian, hubungan antara 

pendidikan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 

dapat dilihat pada tabel berikut.: 

Tabel 14 

Hubungan Pendidikan Kepala Keluarga Dengan Keadaan Sanitasi Rumah di Desa 

Sanur Kauh Tahun 2018 

 

 

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa Responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang yang 

dominan mereka dengan Pendidikan menengah sebanyak 43 orang (58,9%) dan 

responden yang memiliki keadaan sanitasi rumah yang memenuhi persyaratan 

yaitu mereka yang berpendidikan tinggi sebanyak 11 orang (50,0%).   

Setelah melakukan analisis menggunakan uji chi-square diperoleh ρ –

value 0,035 < 0,05 sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

pendidikan dengan keadaan sanitasi rumah. Nilai Coefficient Contingency (CC) 

mendapatkan hasil 0,257 yang artinya tingkat hubungan pendidikan dengan 

keadaan sanitasi rumah yaitu memiliki hubungan yang rendah. 

 

Pendidikan 

Keadaan Sanitasi 

ρ - 

value 
CC 

Tidak 

Memenuhi 

Persyaratan 

Memenuhi 

Persyaratan 
Total 

(n) (%) (n) (%)  (n) (%) 

 Dasar 14 19,2 2 9,1 16 16,8 

,035 0,275 Menengah  43 58,9 9 40,9 52 54,7 

Tinggi 16 21,9 11 50,0 27 28,4 

Total  73 100 22 100 95 100   
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c. Hubungan antara pengetahuan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi 

rumah. 

Berdasarkan data yang diperolah dari hasil penelitian, hubungan antara 

pengetahuan  kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15 

Hubungan  Pengetahuan Kepala Keluarga Dengan Keadaan Sanitasi Rumah 

di Desa Sanur Kauh Tahun 2018 

 

 

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang  dengan proporsi 

reponden dengan pengetahuan sedang berjumlah satu orang (4,5%), dan 

pengetahuan tinggi  berjumlah 21 orang (95,5%). Responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang dengan 

proporsi responden dengan pengetahuan sedang berjumlah 19 orang (26,0%) dan 

dengan pengetahuan tinggi berjumlah 54 orang (74,0%). 

Setelah dianalisis secara bivariate menggunakan uji statistik Chi Square. 

Hasil perhitungan yang digunakan adalah pada hasil Fisher’s exact test colomn 

exact sig.(2-sided). Hasil tersebut digunakan karena satu cells(25,0%) have 

Pengetahuan 

Keadaan Sanitasi 

ρ - 

value 
CC 

Tidak 

Memenuhi 

Persyaratan 

Memenuhi 

Persyaratan 
Total 

n % n %  n % 

Sedang 19 26,0 1 4,5 20 21,1 0,036 0,217 

Tinggi 54 74,0 21 95,5 75 78,9 

Total  73 100 22 100 95 100   
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expected count less than 5. Sedangkan nilai maksimal cells have expected count 

4,63. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai p-value<0,05 ini artinya Ho ditolak yang 

artinya ada hubungan antara pengetahuan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi 

rumah. Nilai Coefficient Contingency (CC) mendapatkan hasil 0,217 yang artinya 

ada hubungan namun masih dikatagorikan rendah.  

d. Hubungan antara sikap  kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan data yang diperolah dari hasil penelitian, hubungan antara 

sikap kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16 

Hubungan  Sikap Keluarga Dengan Keadaan Sanitasi Rumah di Desa Sanur 

Kauh Tahun 2018 

 

 Sikap 

Keadaan Sanitasi 

ρ - 

value 
CC 

Tidak 

Memenuhi 

Persyaratan 

Memenuhi 

Persyaratan 
Total 

n % n % n % 

 Tidak 

Mendukung 

1 1,4 0 0 1 1,1 1,000  ,057 

 Mendukung  72 98,6 22 98,6 94 98,9   

 Total  73 100 22 100 95 100   

 

Berdasarkan tabel 16  menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang (100%) dengan 

sikap mendukung dan Responden yang memiliki keadaan sanitasi rumah yang 

tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang dengan proporsi responden dengan 

sikap tidak mendukung berjumlah satu orang (1,4%), sikap mendukung berjumlah 

72 orang (98,6). 
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Setelah dianalisis secara bivariate menggunakan uji statistik Chi Square. 

Hasil perhitungan yang digunakan adalah pada hasil Fisher’s exact test colomn 

exact sig.(2-sided). Hasil tersebut digunakan karena satu cells (25,0%) have 

expected count less than 5. Sedangkan nilai maksimal cells have expected count 

4,86. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 1,000>0,05 ini artinya Ha diterima yang 

artinya tidak ada hubungan antara sikap kepala keluarga dengan keadaan sanitasi 

rumah dengan  nilai Coefficient Contingency  (CC) sebesar 0,057 yang artinya 

hubungan sikap kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah yaitu sangat 

rendah. 

 

e. Hubungan antara  Perilaku petugas kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan data yang diperolah dari hasil penelitian, hubungan antara 

perilaku petugas kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 17 

Hubungan  Perilaku Petugas Kesehatan Dengan Keadaan Sanitasi Rumah di 

Desa Sanur Kauh  

 

 
Perilaku petugas 

kesehatan 

Keadaan Sanitasi 

ρ - 

value 
CC 

Tidak  

Persyaratan 

Memenuhi 

Persyaratan 

Total  

n % n % n % 

 Tidak 

Mendukung  

44 60,3 7 31,8 51 53,7 
,036 0,234 

 Mendukung  29 39,7 15 68,2 44 46,3   

 Total  73 100 22 100 95 100   

 

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang  dengan proporsi 
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Perilaku petugas kesehatan yang tidak mendukung berjumlah 7 orang (31,8%), 

dan dengan Perilakumendukung  berjumlah 15 orang (68,2%). Responden yang 

memiliki keadaan sanitasi rumah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang 

dengan proporsi responden perilaku petugas kesehatan yang tidak mendukung 

berjumlah 44 orang (60,3%) dan dengan perilaku mendukung berjumlah 29 orang 

(39,7%). Hasil analisa menggunakan uji chi-square dapat dilihat pada tabel 17: 

Hasil analisis menggunakan uji Chi-Square di peroleh   ρ –value 0,019 

<0,05 sehingga Ho di tolak yang berarti ada hubungan antara perilaku petugas 

kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah. Nilai Coefficient Contingency (CC) 

mendapatkan hasil 0,234 yang artinya ada hubungan bersignifikan antara perilaku 

petugas kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah namun masih dalam kategori 

rendah. 

 

B. Pembahasan  

1. Pendapatan Kepala Keluarga 

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya 

dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, 

maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses 

produksi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh 

penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung 

dalam jangka waktu tertentu. Hasil yang diperoleh setelah melakukan wawancara 

dengan  kepala keluarga, kepala keluarga paling banyak memiliki pendapatan 

rendah yang berjumlah 55 orang (57,9%). 

 Jika dilihat  dari jenis pekerjaan kepala keluarga yang ada di Desa Sanur 

Kauh sebagian besar sebagai karyawan swasta dengan keadaan ekonomi 
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sekarang ini, dimana harga kebutuhan sehari-hari terus melonjak naik, sehingga 

menurunkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – 

hari. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk memikirkan hal lain, karena beban 

hidup yang di tanggung tidak ringan. Masyarakat yang mempunyai penghasilan 

yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada 

pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperi makan, pakaian, perumahan, 

pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi 

dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka 

inginkan termasuk keinginan untuk membangun rumah yang lebih baik.  

Rendahnya tingkat pendapatan dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi 

keadaan sanitasi rumah. Dalam hal ini tingkat pendapatan masyarakat cukup 

berpengaruh dalam usaha pemenuhan fasilitas penunjang seperti penyediaan 

fasilitas penunjang sanitasi lingkungan yaitu sanitasi rumah relatif tinggi 

memerlukan biaya yang cukup banyak. Masyarakat yang telah memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal seperti pemenuhan akan kebutuhan pangan, 

sandang, papan dan kesehatan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologisnya. Umumnya keluarga-keluarga tersebut 

mempunyai rumah yang sederhana dengan ruangan yang sempit, tempat tinggal 

yang bersifat sementara, lingkungan sekitar kotor, dan mempunyai cukup pakaian 

dan makanan. Hal ini dapat mempengaruhi keadaan sanitasi rumah.       

2. Pendidikan Kepala Keluarga 

 Menurut Depkes RI (1999) Tingkat pendidikan berhubungan dengan 

kemampuan menerima informasi kesehatan dari media massa dan petugas 
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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. 

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. 

Jika dilihat dari pendidikan kepala keluarga yang bertempat tinggal di 

Desa Sanur Kauh sebagian besar memiliki pendidikan menengah yang berjumlah 

sebanyak 52 orang (54,7%) . Hal ini menimbulkan pendidikan yang tinggi akan 

memudahkan seseorang atau masyarakat memperoleh dan mencerna informasi 

untuk kemudian menentukan pilihan dalam menerapkan hidup sehat oleh karena 

itu masyarakat yang ada di Desa Sanur Kauh sudah menyadari pentingnya 

menjaga keadaan sanitasi terutama sanitasi rumahnya. 

3. Pengetahuan Kepala Keluarga 

Responden atau yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala 

keluarga. Kepala keluarga dijadikan sebagai responden dengan alasan bahwa 

berdasrkian observasi awal, kepala keluarga umumnya merupakan seseoarang 

ayah dimana mereka yang mengetahui dan berhubungan secara langsung dengan 

proses perencanaan dan pembangunan rumah tempat tinggalnya.  
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Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan. Tahu (know), 

memahami (comprehensio), aplikasi (aplication), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis),dan evaluasi (evaluation) 

Hasil yang diperolah setelah melakukan wawancara dengan kepala 

keluarga, kepala keluarga paling banyak memiliki tingak pengetahuan tinggi yang 

berjumlah 75 orang (78,9%) namun dalam pengaplikasiannya masih kurang. 

Adapun yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yaitu Tahu (know), 

memahami (comprehensio), aplikasi (aplication), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis),dan evaluasi (evaluation). Hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan 

sanitasi rumah. 

Menurut Notoatmodjo (2010), tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu faktor umur, faktor tingkat pendidikan dan faktor pekerjaan. 

Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang paling banyak 

ditemukan yaitu dari umjur 31-40 tahun. Tingginya tingkat pengetahuan pada 

responden dikarena faktor usia responden masih pada usia produktif dimana 

semua organ tubuh masih dapat berfungsi dengan baik seperti pendengaran, 

penglihatan, dan daya ingat terhadap sesuatu. Pada tingkat pendidikan, reponden 

yang memiliki tingkat pendidikan menengah. Ini membuktikan semakin tinggi 

tingkat pendidikan akan semakin tinggi juga tingat pengetahuan seseorang 

tersebut. Pada jenis pekerjaan yang paling banyak ditemukan mereka sebagai 

karyawan swasta. Tingginya tingkat pengetahuan pada responden yang memiliki 

pekerjaan tersebut dikarenakan  informasi yang dapat diperolah pada jenis 
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pekerjaan tersebut memungkinakan seseorang untuk berinteraksi dengan orang 

lain secara luas.  

 

4. Sikap Kepala Keluarga 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu 

mempunyai tiga komponen pokok yaitu kepercayaan (keyakinan), ide, dan 

konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosioanal atau evaluasi terhadap suatu 

objek, 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. 

Hasil yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan kepala 

keluarga, kepala keluarga paling banyak memiliki mendukung sebanyak 94 orang 

(98,9%)  namun dalam pengaplikasianya masih banyak terdapat rumah yang tidak 

memenuhi persyaratan. Jika dibandingkan dari teori menjelaskan dalam 

penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakianan, dan emosi 

memegang peranan penting. Menurut Notoatmodjo (2007), untuk mewujudkan 

sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas.  

5. Perilaku Petugas Kesehatan 

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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Konsep perilaku menurut  Lawrence Green yaitu perilaku dipengaruhi 

oleh 3 faktor yaitu Faktor Predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, pekerjaan, 

pendidikan, ekonomi masyarakat terhadap kesehatan , Faktor Enabling mencakup 

ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang 

mendukung terjadinya perilaku manusia, dan  Faktor Reinforcing atau 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. 

Dari hasil yang diperoleh sebanyak 51 orang (53,7%) memiliki perilaku 

yang tidak mendukung. Rendahnya  perilaku petugas kesehatan dalam upaya 

meningkatkan keadaan sanitasi dapat mempengaruhinya. Hal ini menunjukkan 

dengan adanya perilaku petugas kesehatan yang mendukung maka keadaan 

sanitasi rumah akan meningkat. 

6. Keadaan sanitasi rumah  

Hasil penilaian keadaan snaitasi rumah menunjukkan bahwa penilaian 

keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh menunjukkan tidak memenuhi syarat 

yaitu berjumlah 73 orang (76,8%) dan yang memenuhi syarat berjumlah 22 orang 

(23,2%).  Keadaan sanitasi rumah paling rendah memperoleh nilai pada ventilasi 

pada komponen rumah, dan kelompok perilaku penghuni. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 

tentang persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi tiga lingkup kelompok 

komponen penilaian yaitu: kelompok sarana sanitasi, kelompok perilaku 

penghuni dan kelompok komponen rumah. Adapun persyaratan perilaku 

penghuni yaitu membuka jendela kamar, membuka jendela ruang keluarga, 
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membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi dan balita ke jamban, 

membuang sampah ketempat sampah dan ventilasi minimal 10% dari luas lantai. 

Ventilasi merupakan jalan keluar masuknya udara dalam ruangan. 

Ventilasi yang tidak memenuhi syarat dapat memnyebabkan kurangnya sirkulasi 

udara dalam ruangan sehingga dapat meningkatkan kelembaban. Ruangan yang 

lembab merupakan tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang biak sehingga 

dapat menjadi sarang penyakit. Rendahnya keadaan ventilasi dapat 

memnyebabkan terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Penyakit yang dapat 

ditimbulkan karena keadaan ventilasi dan pencahayaan yang kurang memenuhi 

syarat seperti Tuberculosis dan infeksi Saluran Pernafasan. Setelah 

dilaksanakannya wawancara dan penilaian keadaan sanitasi rumah ini, baik 

kepala keluarga dan anggota keluarga yang lainnya seharusnya dapat lebih 

memperhatikan keadaan sanitasi rumahnyasehingga dapat terhindar dari 

gangguan kesehatan dan kemungkinan bahaya yang dapat terjadi (Sanropie, 

2005) 

7. Hubungan antara pendapatan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

 Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang  dengan proporsi 

reponden dengan pendapatan rendah berjumlah 17 (77,3%) dan pendapatan tinggi 

berjumlah 5 orang (22,7%). Responden yang memiliki keadaan sanitasi rumah 

yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang dengan proporsi responden 

dengan pendapatan rendah 38 (52,1%) dan pendapatan tinggi 35 (47,9%). 

Analisis menggunakan uji chi-square didapatkan hasil ρ –value 0,064 yang 
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menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara pendapatan dengan keadaan 

sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh.  

Sejalan dengan penelitian Fathia Manoso (2013) menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan tindakan 

pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan II Kelurahan Sumompo 

Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan probabilitas sebesar 0,122 (p>0,05). 

Tidak selamanya jumlah penghasilan menentukkan mau tidaknya seseorang 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat 

sekitar meskipun kegiatan tersebut juga memerlukan biaya. 

Selain itu, hubungan yang tidak signifikan antara pendapatan keluarga 

dengan sanitasi rumah juga dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang dapat 

berhubungan dengan sanitasi rumah yaitu faktor sosial budaya, perilaku dan 

sebagainya, seperti yang di tunjukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Routray (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan anatara faktor 

sosial – budaya dan perilaku dengan ketersediaan sarana sanitasi jamban di 

daerah pedesaan Odisha.  

Berbeda dengan penelitian Riana Bungsu (2008) ada hubungan signifikan 

antara pendapatan dengan kepemilikan rumah sehat. Hasil uji statistik 

menunjukkan p=0,030. Hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi pendapatan 

seseorang maka semakin besar kemungkinan memiliki suatu rumah sehat. 

 

8. Hubungan antara pendidikan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

Setelah dianalisis secara bivariate menggunakan uji statistik Chi Square 

mendapatkan nilai sebesar p-value = 0,035 yang menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara pendidikan dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 
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Kauh.  Nilai Coefficient Contingency (CC) mendapatkan hasil 0,257 yang artinya 

ada hubungan namun masih dalam katagori rendah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pendidikan dengan keadaan 

sanitasi rumah.  

Sejalan dengan penelitian Riana Bungsu (2008) ada hubungan signifikan 

antara pendidikan dengan keadaan rumah sehat (p=0,002) Keadaan ini dapat 

dianalisis bahwa seseorang yang mempunyai pendidikan menengah ke atas akan 

mempunyai keinginan untuk memiliki rumah sehat, dan ia lebih mengetahui 

komponen – komponen apa saja yang harus di penuhi suatu rumah sehat. Karena 

pada prinsipnya pendidikan adalah pintu masuk seseorang untuk mengambil suatu 

keputusan, termasuk untuk memiliki suatu rumah sehat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Cumming,dkk yang dikutip oleh Azwar (2007) mengemukakan bahwa 

pendidikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan individu atau masyarakat, dan bertujuan untuk bertahan hidup 

termasuk memenuhi kebutuhan sandanya.  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Lubis (2002), bahwa tingkat 

pendidikan menunjukkan hubungan yang signifikan  terhadap keadaan rumah 

sehat. Bila pendidikan rendah maka pengetahuan cara hidup sehat belum 

dipahami dengan baik. Tingkat pendidikan sangat menentukan daya nalar 

seseorang yang lebih baik, sehingga memungkinkan menyerap informasi-

informasi juga dapat berpikir secara rasional dalan menanggapi informasi atau 

setiap masalah yang dihadapi dalam membentuk rumah sehat.  

Berbeda dengan hasil penelitian Sutedjo (2003) yang menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan responden dengan 
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prakteknya dalam menggunakan jamban keluarga (0,161>0,05). Pendidikan tidak 

mempunyai pengaruh langsung pada perilaku responden, tetapi lebih dekat 

hubungannya dengan pengetahuan dan sikapnya. Praktek atau perilaku seseorang 

merupakan hasil dari segala macam pengelaman serta interaksi dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakannya. 

Meskipun pendidikan formal seseorang dalam kategori “baik” yaitu tingkat SLTP 

sampai perguruan tinggi, namun bila pengalaman dan interaksi sosialnya tidak 

mendukung untuk terwujudnya perilaku menggunakan jamban maka perilaku 

tersebut tidak akan terwujud. Sebailknya meskipun tingkat pendidikan formalnya 

dalam kategori “kurang” tetapi bila pengalaman dan interaksi sosialnya 

mendukung untuk terwujudnya perilaku menggunakan jamban, maka perilaku 

tersebut akan terwujud (Sutedjo, 2003).  

9. Hubungan antara pengetahuan kepala keluarga dengan keadaan sanitasi 

rumah. 

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang  dengan proporsi 

reponden dengan pengetahuan sedang berjumlah satu orang (4,5%), dan 

pengetahuan tinggi  berjumlah 21 orang (95,5%). Responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang dengan 

proporsi responden dengan pengetahuan sedang berjumlah 19 orang (26,0%) dan 

dengan pengetahuan tinggi berjumlah 54 orang (74,0%). Nilai Chi Square 

mendapatkan nilai sebesar p-value = 0,030 hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan keadaan sanitasi rumah.  
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Pengetahuan merupakan salah satu indikator yang memungkinkan 

seseorang untuk mempunyai rumah yang layak  dan sehat. Pengetahuan juga 

merupakan salah satu domain enting terhadap perilaku seseorang. Perilaku dalam 

penelitian ini adalah mengenai perilaku yang mengarah kepada rumah sehat, 

karena salah satu indikator komponen rumah sehat adalah perilaku penghuni 

rumah. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang maka semakin tahu tentang pentingnya kepemilikan 

rumah sehat untuk menunjang kehidupan dan kesehatan keluarga 

(Notoatmodjo,2003) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Riana (2008) ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengethauan dengan kepemilikkan rumah sehat. Hasil 

penelitian dnegan analisis bivariat menunjunjukkan bahwa rumah 77,2 % dimiliki 

oleh responden yang mempunyai pengetahuan baik. Hasil uji regresi logistik 

diperoleh bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap kepemilikan rumah 

sehat adalah variabel pengetahuan dengan nilai koefisien regresi (β) sebesar 

6,896, artinya responden yang mempunyai rumah tidak sehat resikonya enam kali 

lebih besar, penyebabnya adalah tingkat pengetahuan kurang dibandingkan 

dengan responden yang berpengetahuan baik setelah variabel sikap di kontrol.  

10. Hubungan antara sikap kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan tabel 16  menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang (100%) dengan 

sikap mendukung dan Responden yang memiliki keadaan sanitasi rumah yang 

tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang dengan proporsi responden dengan 
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sikap tidak mendukung berjumlah satu orang (1,4%), sikap mendukung berjumlah 

72 orang (98,6%). Nilai Chi Square mendapatkan nilai sebesar p-value =1,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap 

kepala keluarga dengan keadaan sanitasi rumah.  

Sejalan dengan penelitian Nugrahaningsih (2016)  Menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang bermakana antara sikap ibu rumah tangga dengan 

kondisi sanitasi rumah di kelurahan semanggi Kota Surakarta Tahun 2016.   Nilai 

Chi-square p= 0,751. Pengetahuan ibu rumah tangga yang berada pada tingkat 

tahu dan memahami, serta sikap ibu rumah tangga yang berada pada tingkat 

menerima dan merespon tersebut menjadi penyebab tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga dengan kondisi sanitasi 

rumah. Ibu rumah tangga hanya sebatas mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang rumah sehat saja, dan belum menerapkan atau mengaplikasikan 

pengetahuan tentang rumah sehat yang dimilikinya dalam kehidupan nyata. Sikap 

ibu rumah tangga juga hanya sebatas menerima dan merespon saja dan belum 

sampai pada tingkat menghargai dan bertanggung dengan cara melaksanakannya 

melalui tindakan. 

11. Hubungan antara perilaku petugas kesehatan dengan keadaan sanitasi rumah. 

Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

keadaan sanitasi rumah memenuhi syarat berjumlah 22 orang  dengan proporsi 

perilaku petugas kesehatan yang tidak mendukung berjumlah 7 orang (31,8%), 

dan dengan perilaku mendukung  berjumlah 15 orang (68,2%). Responden yang 

memiliki keadaan sanitasi rumah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 73 orang 

dengan proporsi responden perilaku petugas kesehatan yang tidak mendukung 
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berjumlah 44 orang (60,3%) dan dengan perilaku mendukung berjumlah 29 orang 

(39,7%). Nilai Chi-Square di peroleh   ρ –value 0,019 <0,05 menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara perilaku petugas kesehatan dengan keadaan 

sanitasi rumah. 

Dilihat dari perilaku petugas kesehatan di Desa Sanur  Kauh masyarakat 

menunjukkan bahwa tidak mendukungnya petugas kesehatan mengenai keadaan 

sanitasi rumah. Hal ini menunjukkan dengan adanya perilaku petugas kesehatan 

yang mendukung maka keadaan sanitasi rumah akan meningkat. 

Sejalan dengan penelitian Riana (2008) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara Perilaku petugas kesehatan dengan kepemilikan 

rumah sehat.  peroleh   ρ –value 0,019 <0,05 hasil proporsi juga mendukung 

bahwa  petugas kategori kurang baik mayoritas (64,2%) terdapat pada responden 

yang memiliki rumah tidak sehat. Hal ini menunjukkan semakin baik dukungan 

dari petugas kesehatan terhadap kepeduliannya dalam pencanangan atau 

penyuluhan rumah sehat atau minimal perubahan perilaku yang mengarah pada 

komponen perilaku penghuni rumah sehat.  

 

 

 

 


