
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Karakteristik 

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak 

ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk 

menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia (Boeree, 2009). 

Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti 

jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, 

ras, status ekonomi dan sebagainya. 

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2011), perilaku manusia 

dipengaruhi oleh 3  ( tiga ) faktor utama, yaitu faktor predisposisi (predisposing 

factor), faktor pemungkin (enabling factor), dan faktor penguat (reinforcing 

factor). Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, tingkah laku, nilai, 

keyakinan, dan sosiodemografi. Sosiodemografi terdiri dari umur, jenis 

kelamin, status ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Faktor pemungkin 

terdiri dari ketrampilan dan sarana. Faktor penguat terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan, termasuk juga disini undang-undang, peraturan 

peraturan baik dari pemerintah daerah maupun dari pusat. 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh 

perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai 

tujuan untuk tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai suatu 

kesatuan Notoatmodjo (2011).  
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

sitem pendidikan nasional, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yaitu jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah seperti SD, MI, 

SMP, dan MTs atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu pendidikan 

menengah yaitu lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan 

menengah kejurusan seperti SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang 

sederajat. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, 

Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan 

(Notoatmodjo, 2012). 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang 

mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012). 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan respons 

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat terselubung, 
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sedangkan tindakan nyata seseorang yang belum terwujud (overt behavior). 

Pengetahuan itu sendiri di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana 

pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka 

menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan, selanjutnya 

perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan 

masyarakat sebagai keluaran dari pendidikan. 

Sebelum orang mengadopsi perilaku baru dalam diri orang  tersebut  

menjadi proses berurutan : 

a. Awarenes, dimana orang tersebut menyadari pengetahuan terlebih dahulu 

terhadap stimulus (objek). 

b. Interest, dimana orang mulai tertarik pada stimulus. 

c. Evaluation, merupakan suatu keadaan mempertimbangkan terhadap   baik 

buruknya stimulus tersebut bagi dirinya. 

d. Trial, dimana orang telah mulai mecoba perilaku baru. 

e. Adaptation, dimana orang telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan 

kesadaran dan sikap. 

Notoatmodjo (2012), mengemukakan yang dicakup dalam domain 

kognitif yang mempunyai enam tingkatan, pengetahuan mempunyai tingkatan 

sebagai berikut : 

a. Tahu (Know) 

Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari, dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Cara kerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain : 

menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan dan mengatakan. 
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b. Memahami (Comprehension) 

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang 

diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari  pada 

situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai 

pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip-prinsip dan sebagainya. 

d. Analisis (Analysis) 

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam suatu 

komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan 

kata kerja seperti kata kerja mengelompokkan, menggambarkan, memisahkan. 

e. Sintesis (Sinthesis) 

Kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk 

keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan 

untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau 

objek tersebut berdasarkan suatu cerita yang sudah ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria yang sudah ada. 

 

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2011), pengetahuan menjadi salah 

satu faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku seseorang atau 

masyarakat terhadap kesehatan. 
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3. Sikap 

Terwujudnya sikap menjadi suatu tindakan, menurut Soekidjo (2009) 

diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang dapat menerapkan 

apa yang sudah ia ketahui. Artinya pengetahuan atau sikap yang baik belum 

tentu mewujudkan suatu tindakan yang baik. Karena perubahan sikap ke arah 

yang lebih baik akan mempengaruhi terjadinya peran serta masyarakat yang 

merupakan modal utama keberhasilan program kesehatan. 

Menurut Notoatmodjo (2012), sikap merupakan reaksi atau respons yang 

masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum 

merupakan tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi 

tindakan atau perilaku. Sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu : 

a. Menerima (Receiving) 

Diartikan bahwa seseorang atau subyek menerima stimulus yang 

diberikan (objek). Misalnya, sikap seseorang terhadap periksa hamil dapat 

diketahui dan diukur dari kehadiran ibu untuk mendengarkan penyuluhan di 

lingkungannya. 

b. Menanggapi (Responding) 

Menanggapi di sini diartikan memberikan jawaban atau tanggapan 

terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. Misalnya, seorang ibu yang 

mengikuti penyuluhan tersebut ditanya atau diminta menanggapi oleh 

penyuluh, kemudian ia menjawab atau menanggapainya. 

c. Menghargai (valuing) 

Menghargai diartikan subjek, atau seseorang memberikan nilai yang 

positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang 
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lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain 

merespons. 

d. Bertanggung jawab (Responsible) 

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab 

terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap 

tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil resiko bila ada 

orang lain yang mencemooh atau adanya risiko lain. 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. 

Pertanyaan secara langsung juga dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pendapat dengan menggunakan kata “setuju” atau “tidak setuju’’ terhadap 

pernyataan-pernyataan objek tertentu, dengan menggunakan skala likert. 

4. Praktik atau tindakan (Practice) 

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan kemudian 

mengadakan penilaian atau pendapat terhadap yang diketahui dan dapat 

melaksanakan atau mempraktikkan apa yang diketahui inilah yang disebut 

praktik atau tindakan (Notoatmodjo, 2012).  Terdapat 3 tingkatan tindakan 

yaitu :  

a. Respons terpimpin (Guided response) berarti dapat melakukan sesuatu dengan 

urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.  

b. Mekanisme (Mecanism) adalah apabila seseorang telah dapat melakukan 

sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.  

c. Adopsi (Adoption) adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang 
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dengan baik. 

 

B. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 

1. Pengertian BABS 

Perilaku BABS/Open defecation termasuk salah satu contoh perilaku 

yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang 

kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area 

terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, 

udara dan air (Murwati, 2012). 

2. Pengaruh tinja bagi kesehatan manusia 

Tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia 

melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem 

saluran pencernaan. Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal 

kebun, kolam, sungai, dll maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke 

lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko 

menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan menjadi wabah penyakit 

pada masyarakat yang lebih luas (Anwar, 2017). 

Tinja mengandung berjuta-juta mikroorganisme yang pada umumnya  

bersifat tidak menimbulkan penyakit. Tinja potensial mengandung  

mikroorganisme patogen terutama apabila manusia yang menghasilkannya 

menderita penyakit saluran pencernaan makanan.  Mikroorganisme tersebut 

dapat berupa bakteri, virus, protozoa dan cacing. Coliform bacteria yang 

dikenal dengan Escherichia coli dan fecal streptococci sering terdapat di 

saluran pencernaan manusia yang dikeluarkan oleh tubuh manusia dan hewan-

hewan berdarah panas lainnya dalam jumlah besar dengan rata-rata 50 juta per 
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gram. Penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran manusia dapat digolongkan 

menjadi:   

a. Penyakit enterik atau saluran pencernaan dan kontaminasi zat racun.  

b. Penyakit infeksi oleh virus seperti hepatitis infektiosa  

c. Infeksi cacing seperti schitosomiasis, ascariasis, ankilostomiasi 

 

C. Konsep Perilaku 

Berdasarkan teori SOR, perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 

(Notoatmodjo, 2012) :  

1. Perilaku tertutup (covert behavior)  

Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, 

persepsi pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang 

menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang 

lain. Misalnya: seorang tahu bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui 

hubungan seks. 

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respons atau reaksi terhadap stimulus ini sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktik (practice), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat 

oleh orang lain. Misalnya: penderita TB paru minum obat secara teratur. 

 

 

D. Perilaku Kepala Keluarga (KK) 

1. Pengertian kepala keluarga 

Menurut Kartono (2008) pengertian dari kepala keluarga adalah sebagai 

berikut :  
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a. Kepala keluarga dikatakan suami, untuk istri dan anak anak, anak tiri, anak 

angkat dan anak anak lainnya yang belum cukup umur dan merupakan keluarga 

sedarah atau semenda dari si suami.  

b. Kepala keluarga wanita dewasa yaitu wanita yang tidak (lagi) bersuami atau 

disebut janda, untuk anak anak, anak tiri, anak angkat, dan anak anak lainnya 

yang belum cukup umur dan merupakan keluarga sedarah atau semenda dari 

bekas suaminya.  

c. Lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah memiliki 

pendapatan sendiri, atau dapat membuktikan bahwa kehidupannya tidak 

ditanggung oleh orang tuanya.  

d. Lelaki atau wanita yang sudah (penah) kawin, juga dalam hal umur mereka 

kurang dari dua puluh satu tahun. 

2. Fungsi Keluarga 

Menurut Kartono (2008) sebuah keluarga memiliki fungsi yang dapat 

dijalankan antara lain :  

a. Fungsi Pendidikan, yaitu tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan 

anak untuk mempersiapkan masa depan anak tersebut.  

b. Fungsi Sosialisasi anak, yaitu tugas keluarga berupa mempersiapkan anak 

menjadi anggota masyarakat yang baik.  

c. Fungsi Perlindungan, tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari 

tindakan tindakan yang dapat membahayakan sehingga anggota keluarga 

merasa aman dan terlindungi.  
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d. Fungsi Perasaan, tugas keluarga disini berupa menjaga dan merasakan persaan 

anak serta anggota keluarga lainnya dalam komunikasi serta berinteraksi antar 

anggota keluarga.  

e. Fungsi Religius, tugas kepala keluarga dan keluarga disini adalah 

memperkenalkan dan mengajarkan anak serta anggota keluarga yang lain 

dalam kehidupan beragama. Peran kepala keluarga disini untuk menanamkan 

keyakinan bahwa ada yang mengatur dunia ini dan ada kehidupan setelah di 

dunia ini.  

f. Fungsi Ekonomis, tugas kepala keluarga dalam fungsi ini adalah memenuhi 

sumber sumber kehidupan untuk memenuhi fungsi keluarga yang lain. Kepala 

keluarga bekerja untuk mencari penghasilan, mengatur penghasilan tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.  

g. Fungsi Rekreatif, tugas kepala keluarga dan keluarga dalam hal ini adalah 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga.  

h. Fungsi Biologis, tugas utama keluarga yaitu untuk meneruskan keturunan 

sebagai generasi penerus. 

 

E. Proses Penularan Penyakit 

Transmisi virus, bakteri, protozoa, cacing dan pathogen yang 

menyebabkan penyakit saluran pencernaan manusia dapat dijelaskankan 

melalui teori ” 4 F “ yaitu Fluids, Fields, Flies dan  Fingers,  siklus ini dimulai 

dari kontaminasi oleh tinja manusia melalui pencemaran air dan tanah, 

penyebaran serangga dan tangan yang kotor yang dipindahkan ke makanan 

sehingga dikonsumsi oleh manusia. 
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Segi kesehatan masyarakat masalah pembuangan kotoran manusia 

merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi, karena kotoran 

manusia adalah salah satu sumber penularan penyakit yang multi kompleks. 

Penyebaran yang bersumber pada feses dapat melalui berbagai cara, hal ini 

dapat diilustrasikan seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Mata Rantai Penularan Penyakit Yang Bersumber Dari Tinja Manusia 

(Sumber : Notoatmodjo S., 2003) 

 

 

Dari skema tersebut dapat dilihat peranan tinja dalam penyebaran 

penyakit sangat jelas. Disamping itu dapat langsung mengkontaminasi 

makanan, minuman, sayuran, air, tanah, serangga dan sebagainya. 

Perlu diketahui pola penyakit yang bersumber dari tinja guna untuk 

memutus rantai penularannya. Lingkungan merupakan komponen utamanya. 

Proses perpindahan kuman penyakit dari tinja sampai ke inang baru yaitu dari 

anus seseorang ke tubuh orang lain melalui perantara air, tanah, tangan, 

serangga, makanan minuman dan sayuran. Dengan pemanfaatan jamban sehat 

dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sebagai penghalang sanitasi yang dapat 

memutus rantai infeksi tinta kepada inang baru. 
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F. Persyaratan Jamban Sehat 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, standar dan 

persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :   

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

Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari 

ganggunan cuaca dan gangguan lainnya.  

2. Bangunan tengah jamban  

Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban yaitu  

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

dilengkapi oleh konstruksi leher angsa.   

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

pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).  

3. Bangunan bawah   

Merupakan bangunan penampungan, pengolah dan pengurai 

kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau 

kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah 

jamban yaitu tangki septic tank dan cubluk.   

Jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut (Kemenkes RI, 2014) : 

 

a. Tidak mencemari sumber air minum. Letak lubang penampungan kotoran 

paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Namun jarak ini akan menjadi 
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lebih jauh pada jenis tanah liat atau berkapur terkait dengan porositas tanah, 

selain itu akan berbeda juga pada kondisi topografi yang menjadikan posisi 

jamban diatas muka dan mengikuti aliran air tanah. 

b. Tidak berbau serta memungkinkan serangga tidak dapat masuk ke lubang 

jamban. Hal ini dilakukan misalnya dengan menutup lubang jamban tersebut. 

c. Air pembersih yang digunakan untuk menyiram tinja tidak mencemari tanah di 

sekitarnya. Bisa dilakukan dengan membuat lantai jamban dengan luas 1x1 

meter dengan sudut kemiringan yang cukup kearah lubang jamban. 

d. Jamban mudah dibersihkan dan aman digunakan. untuk itu harus dibuat dari 

bahan yang kuat dan tahan lama. 

e. Jamban memiliki dinding dan atap pelindung. 

f. Lantai kedap air. 

g. Ventilasi dan luas jamban yang cukup. 

h. Tersedianya air, sabun dan alat pembersih. Tujuanya agar jamban tetap bersih 

dan terhindar dari bau tinja.  

Agar jamban tidak menjadi sumber penyakit, jamban sebaiknya 

dipelihara dengan baik dengan cara : 

a. Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan kering.  

b. Tidak ada sampah berserakan dan tersedia alat pembersih.   

c. Tidak ada genangan air disekitar jamban.  

d. Rumah jamban dalam keadaan baik dan tidak ada lalat atau kecoa.  

e. Tempat duduk selalu bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat.  

f. Tersedia air bersih dan alat pembersih di dekat jamban.  

g. Bila ada bagian yang rusak harus segera diperbaiki. 
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G. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

1. Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

 

STBM adalah pendekatan dengan proses fasilitas yang sederhana yang 

dapat merubah sikap lama, kewajiban sanitasi menjadi tanggung jawab 

masyarakat. Dengan satu kepercayaan bahwa kondisi bersih, nyaman dan sehat 

adalah kebutuhan alami manusia. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM 

menimbulkan rasa malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya 

yang tidak bersih dan tidak nyaman yang ditimbulkan karena kebiasaan BAB 

di sembarang tempat. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku 

higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan 

(Kemenkes RI, 2014). 

2. Ruang lingkup STBM 

 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan program Nasional dalam 

rangka percepatan peningkatan akses terhadap sanitasi Dasar di Indonesia. 

Selain itu program ini juga erat kaitannya dengan target Millenium Developent 

Goals (MDGs) dan RPJMN. Untuk mendukung program ini, ditingkat pusat 

telah dibentuk Sekretarat STBM (Kementerian Kesehatan). Sekretariat STBM 

juga beranggotakan mitra-mitra yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan 

STBM. dibeberapa wilayah di Indonesia sehingga keberadaan STBM sangat 

strategis dalam implementasi STBM di Indonesia serta diperkayai dari 

berbagai pembelajaran dan pengalaman. 

 

Target program yang ada dalam STBM sendiri terdiri dari 5 pilar yaitu 

Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, 
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Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga, serta Pengelolaan limbah cair rumah tangga, yang mana 

cakupan area pendekataan utamanya adalah tingkat rumah tangga secara 

kolektif, untuk menjalankan itu semua harus digerakkan dan disinergikan 

melalui 3 komponen pendekatan yakni Menciptakan Kebutuhan (Demand 

creation), Ketersediaan pasokan (supply improvement), dan Lingkungan yang 

mendukung (Enabling Environment).  

 

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku BABS 

Menurut Green (2000) dalam Kurniawati (2015) perilaku manusia 

berangkat dari tingkat kesehatan dimana kesehatan itu dipengaruhi dua faktor 

pokok yaitu faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Selanjutnya perilaku itu 

sendiri terbentuk dari 3 (tiga) faktor yaitu faktor predisposisi, faktor penguat, 

dan faktor pemungkin.  

1. Faktor yang mempermudah (Predisposising factors)  

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mendorong 

terjadinya suatu perilaku yang terwujud dalam  umur, pengetahuan, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, jumlah keluarga, nilai dan 

persepsi. 

a. Pengetahuan  

Kemampuan seseorang dalam tingkat menyerap pengetahuan akan 

meningkat sesuai dengan pendidikan seseorang. Menurut Notoatmodjo (2012) 

bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dimana semakin 

tinggi pendidikan seseorang semakin luas pula wawasannya.   
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Menurut penelitian Christianti Engelya Talinusa, dkk (2017) tentang 

Determinan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Desa Jayakarsa 

Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, menyataka ada 

hubungan antara pengetahuan dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan 

(BABS) hasil uji statistik Chi Square didapatkan bahwa nilai p = 0,000. Begitu 

pula menurut penelitian Kurniawati (2016), menunjukkan adanya hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku kepala keluarga dalam pemanfaatan 

jamban. Responden yang memiliki pengetahuan baik akan memiliki perilaku 

memanfaatkan jamban 3,9 kali lebih besar daripada responden yang memiliki 

pengetahuan buruk yang kurang mengerti dampak dari buang air besar 

sembarangan, yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit. 

Begitu pula menurut penelitian Hayana, dkk (2018) tentang Hubungan 

Karakteristik Individu dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Buang Air 

Besar Sembarang menyatakan bahwa ada hubungan antara Pengetahuan 

terhadap perilaku BAB sembarangan. Dimana masyarakat yang memiliki 

pengetahuan buruk berisiko 21 kali berperilaku Buang Air Besar Sembarangan 

dibandingkan yang memiliki pengetahuan baik. 

b. Sikap  

Menurut Notoatmodjo (2012), sikap merupakan respon yang masih 

tertutup setelah adanya rangsang atau stimulus, belum termasuk tindakan 

karena masih merupakan faktor predisposisi dari perilaku. Sikap akan 

memberikan respon positif atau negatif.  Sikap diri seseorang nanti akan 

membentuk suatu tindakan yang positif yaitu menerima dan tindakan negatif 

yaitu menolak. Sikap berbeda dengan tindakan, sikap merupakan reaksi 



22 

 

tertutup, belum reaksi terbuka. Karena sikap merupakan kesiapan untuk 

menghadapi suatu objek tertentu. Maka dari itu sikap masih merupakan faktor 

predisposisi tindakan suatu perilaku. 

Menurut penelitian Widowati (2015) tentang Hubungan Karakteristik 

Pemilik Rumah dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di wilayah 

kerja Puskesmas Sambung Macan II menyatakan responden yang memiliki 

sikap tidak baik presentase perilaku BABS lebih besar di bandingkan sikap 

baik dan secara statistik ada hubungan bermakna antara sikap terhadap perilaku 

BABS. Responden dengan sikap tidak baik memiliki risiko perilaku BABS 

2,646 kali lebih besar untuk berperilaku BABS dari pada responden dengan 

sikap baik. 

Begitu pula menurut hasil penelitian I Nengah Darsana, dkk (2012), 

tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban 

Keluarga di Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli menyatakan 

adanya hubungan yang antara sikap dengan perilaku kepala keluarga dalam 

pemanfaatan jamban dengan rasio 3,621 kali responden yang memiliki sikap 

baik berpeluang untuk memiliki perilaku memanfaatkan jamban lebih besar 

dari pada responden yang memiliki sikap buruk. 

c. Pendidikan   

Pendidikan merupakan suatu pembentukan watak berupa sikap disertai 

dengan kemampuan dalam ketrampilan, pengetahuan, dan kecerdasan. Di 

Indonesia pendidikan formal dimulai dari SD hingga Perguruan tinggi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin mudah menyerap 

informasi yang didapat guna menanggapi masalah yang di hadapi.  
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Menurut Widowati (2015), persentase yang berpendidikan tinggi dengan 

perilaku BABS lebih sedikit dibanding persentase yang berpendidikan rendah. 

Responden dengan pendidikan rendah memiliki risiko perilaku 4,230 kali lebih 

besar untuk berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)  daripada 

responden dengan pendidikan tinggi.  

Selain itu menurut Kurniawati (2015) tentang Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Perilaku Kepala Keluarga dalam Pemanfaatan Jamban 

Kampung Nelayan Tambak Lorok Semarang menyatakan bahwa ada hubungan 

antara pendidikan dengan perilaku kepala keluarga dalam pemanfaatan 

jamban. Responden yang berpendidikan tinggi akan berpeluang 3,6 kali untuk 

memanfaatkan jamban daripada responden yang berpendidikan rendah. 

2. Faktor pemungkin (Enabling factors)  

Faktor pemungkin yaitu faktor- faktor yang memudahkan individu atau 

populasi untuk merubah perilaku dan lingkungan mereka tinggal. Faktor 

pemungkin dapat terwujud dalam pekerjaan, tingkat pendapatan, ketersediaan 

air bersih, kepemilikan jamban, luas lahan, jarak jamban ke sumber air, peran 

serta responden (Kurniawati, 2015).  

Tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang baik jika dibandingkan dengan 

seseoarang berpenghasilan rendah yang cenderung kurang memanfaatkan 

kesehatan serta pemeliharaan kesehatan untuk membeli obat ataupun untuk 

ongkos transportassi yang dirasa berat. 

Menurut Widowati (2015) yang menyatakan ada hubungan bermakna 

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

melakukan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) daripada 

responden dengan pendapatan tinggi. 

Begitu pula menurut Hayana, dkk (2018) menyatakan masyarakat yang 

memiliki ngkat pendapatan rendah berisiko 6.9 kali berperilaku buang air besar 

sembarangan dibandingkan yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. 

3. Faktor penguat (Reinforcing factors)  

Faktor yang ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya suatu 

perilaku yang terwujud dalam kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Perilaku kepala keluarga dalam memanfaatkan jamban dipengaruhi oleh 

dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama 

(Kurniawati, 2015). 

Menurut Pane (2009) menyatakan adanya hubungan yang bermakna 

antara dukungan aparat desa, kader posyandu dan LSM dengan perilaku 

keluarga terhadap penggunaan jamban. Hasil uji keeratan hubungan diketahui 

bahwa keluarga yang memperoleh dukungan dari aparat desa, kader posyandu 

dan LSM mempunyai peluang untuk menggunakan jamban 2,8 kali 

dibandingkan dengan keluarga yang tidak mendapat dukungan. 


