
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

a. Keadaan geografi 

Puskesmas Sawan II merupakan salah satu dari 2 (dua) puskesmas yang 

ada diwilayah Kecamatan Sawan yang mulai beroprasi Nopember tahun 1983. 

Puskesmas Sawan II terletak ± 17 km ke arah timur Kota Singaraja tepatnya 

berlokasi di Banjar Dinas Kanginan Desa Sawan, Kecamatan Sawan 

mewilayahi 7 desa diantaranya Desa Jagaraga, Desa Menyali, Desa Sawan, 

Desa Bebetin, Desa Sekumpul, Desa Galungan dan Desa Lemukih. Dimana 

ketujuh desa tersebut dibagi menjadi 26 Dusun/ Banjar.  

1) Desa Jagaraga : Banjar Dinas Kauh Teben, Kangin Teben, 

Kauh Luan, Kangin Luan dan Triwangsa 

2) Desa Menyali : Banjar Dinas Kanginan dan Kawanan 

3) Desa Sawan : Banjar Dinas Kanginan dan Kawanan 

4) Desa Bebetin : Banjar Dinas Desa Bengkel, Manuksesa, 

Pendem, dan Banjar Dinas Kusia 

5) 

6) 

 

7)  

Desa Sekumpul 

Desa Galungan 

 

Desa Lemukih 

: 

: 

 

:    

Banjar Dinas Desa dan Lebah 

Banjar Dinas Desa, Bingin dan Dajan 

Pangkung 

Banjar Dinas Buah Banjah, Nangka, Nyuh, 

Lemaya dan Desa 
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Keadaan bangunan puskesmas dalam keadaan baik. Luas tanah 

Puskesmas Sawan II : 2.100 m2, luas bangunan Puskesmas Sawan II :   204 m2 

merupakan puskesmas yang berada diwilayah kawasan pedesaan (menurut 

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas) dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara : Desa Giri Emas, Desa Bungkulan 

2) Sebelah Selatan : Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada 

3) Sebelah Timur : Kecamatan Kubutambahan 

4) Sebelah Barat : Desa Sudaji, Desa Suwug 

Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Sawan II 

 

Sumber : Profil Puskesmas Sawan II 

 

Luas wilayah kerja Puskesmas Sawan  II ± 59,11 km2 yang terdiri atas 

60% Pengunungan/ Perbukitan dan 40% dataran rendah dengan mata 

U 
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S 



  

 

41 

pencaharian penduduk 60% petani sawah, 15% petani kebun, 10% pengrajin, 

10% buruh, 5% pegawai, pedagang dan swasta dengan jumlah penduduk 

28.342 jiwa. Secara geografis wilayah kerja Puskesmas Sawan II merupakan 

pengunungan dan perbukitan. 

Sarana transportasi yang ada berupa jalan semua telah diaspal, sehingga 

mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua dan empat serta tak ada daerah 

yang terisolir. 

Kegiatan posyandu sudah dilaksanakan di semua desa dan sampai saat 

ini jumlah posyandu ada 29 dengan frekuensi kunjungan 1 kali sebulan. Untuk 

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Sawan II 

juga menyelenggarakan puskesmas keliling pada 7 pos, dan juga dibantu 4 

buah Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Menyali, Bebetin, Sekumpul dan 

Lemukih, serta 2 Poskesdes di Desa Jagaraga dan Desa Galungan. 

b. Keadaan demografi 

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sawan II pada tahun 2020 adalah 

sebanyak 30.219 jiwa yang terdiri dari 6.516 KK dimana jumlah penduduk 

perempuan sebanyak 15.101 dan 15.118 laki-laki. Jumlah Bayi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sawan II adalah 326 orang serta jumlah Balita sebanyak 

1.200 orang.  

2. Karekteristik Responden Penelitian 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 124 responden. Distribusi 

responden penelitian berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan 

pendapatan berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut : 

a. Umur responden 
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Responden rata-rata berumur 46-60 tahun dengan usia termuda adalah 24 

tahun dan usia tertua umur 82 tahun. 

b. Jenis kelamin responden 

Sebagian besar responden adalah laki-laki dengan rincian laki-laki 

sebanyak 110 orang (88,7%) dan perempuan sebanyak 14 orang (11,3%). 

c. Pendidikan terakhir 

Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah Sekolah Dasar  

sebanyak 67 orang (54,0%), SMP/sederajat sebanyak 27 orang (21,8%), 

SMA/sederajat sebanyak 14 orang (11,3%), Perguruan Tinggi sebanyak 8 

orang ( 6,5 %) dan Tidak Sekolah  sebanyak 8 orang (6,5%). 

d. Kepemilikan jamban 

Dari hasil obesrvasi sebagian besar responden tidak memiliki jamban 

sebanyak 90 (72,6%) dan memiliki jamban 34 orang (27,4%). Hasil 

selengkapnya ditampilkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan 

Tingkat Pendapatan di Wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng 

Tahun 2020 

 

No Karakteristik 
Frekuensi 

(orang) 
Persen (%) 

1                             2 3 4 

1 Umur responden   

 a. < 31 9 7,3 

 b. 31-45 40 32,3 

 c. 46-60 50 40,3 

 d. >60 25 20,1 

 Jumlah 124 100 

 

1                   2 3 4 
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2 Jenis kelamin responden   

 a. Laki-laki 110 88,7 

 b. Perempuan 14 11,3 

 Jumlah 124 100 

3 Pendidikan terakhir   

 a. Tidak Sekolah 8 6,5 

 b. SD 67 54 

 c. SMP 27 21,8 

 d. SMA 14 11,3 

 e. Perguruan Tinggi/Akademi 8 6,5 

 Jumlah 124 100 

4 Kepemilikan jamban   

 a. Tidak memiliki jamban 90 72,6 

 b. Memiliki jamban 34 27,4 

 Jumlah 124 100 

 

3. Hasil Pengamatan Subyek Penelitian berdasarkan Variabel Penelitian 

a. Tingkat pengetahuan  

Dari hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan responden yang 

diperoleh dari hasil wawancara kepada responden, menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan responden dalam kategori baik sebanyak 38 orang (30,6%) 

sedangkan tingkat pengetahuan responden kategori kurang sebanyak 86 orang 

(69,4%). 

b. Sikap 

Dari hasil penelitian mengenai sikap responden terhadap perilaku BABS 

dan manfaat penggunaan jamban diperoleh dari hasil wawancara kepada 

responden dalam kategori kurang sebanyak 82 orang (66,1%) sedangkan 

tingkat pengetahuan responden kategori baik sebanyak 42 orang (33,9%). 

c. Tingkat pendidikan 
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Tingkat pendidikan responden sebagian besar pada kategori rendah 

sebanyak 102 orang (82,3%) yang tergolong tidak sekolah, tamat SD dan SMP. 

Sedangkan responden kategori tinggi sebanyak 22 orang (17,7%). 

d. Tingkat pendapatan 

Tingkat pendapatan responden sebagian besar adalah < Rp. 1.500.000  

sebanyak 92 orang (74,2%) dan ≥  Rp. 1.500.000 sebanyak 32 orang (25,8%). 

e. Dukungan tokoh masyarakat 

Dari hasil penelitian pernyataan responden tentang ada tidaknya 

dukungan tokoh masyarakat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden, 

diperoleh hasil wawancara dalam kategori baik sebanyak 38 orang (30,6%) dan 

dalam kategori kurang sebanyak 86 orang (69,4 %) 

f. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) 

Perilaku reponden dalam BAB sebagaian besar adalah BABS sebanyak 

88 orang (71%) dan sisanya tidak BABS sebanyak 36 orang (29%). Distribusi 

hasil penelitian selengkapnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 

Distribusi Hasil Perhitungan Hubungan Karakteristik Kepala Keluarga dengan 

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Wilayah Puskesmas Sawan II 

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 
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No Variabel Frekuensi Persen (%) 

1 Tingkat pengetahuan   

 a. Kurang 86 69,4 

 b. Baik 38 30,6 

 Jumlah 124 100 

2 Sikap   

 a. Kurang 82 66,1 

 b. Baik 42 33,9 

 Jumlah 124 100 

3 Tingkat pendidikan   

 a. Rendah 102 82,3 

 b. Tinggi 22 17,7 

 Jumlah 124 100 

4 Tingkat pendapatan   

 a. Kurang 92 74,2 

 b. Cukup 32 25,8 

 Jumlah 124 100 

5 Dukungan tokoh masyarakat 

 a. Kurang 86 69,4 

 b. Baik 38 30,6 

 Jumlah 124 100 

6 Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) 

 a. Tidak BABS 36 29 

 b. BABS 88 71 

 Jumlah 124 100 

 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku buang air besar 

sembarangan (BABS) di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan untuk 
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mengetahui besar faktor risiko digunakan analisis rasio prevalen (RP). 

Pengujian data penelitian menggunakan bantuan program SPSS versi 21.0.0.0  

for Windows diperoleh  hasil analisis sebagai berikut : 

g. Hubungan tingkat pengetahuan responden dengan perilaku BABS. 

 

Tabel 6 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Responden Mengenai Perilaku BABS 

di Wilayah Puskesmas Sawan II  Kabupaten Buleleng Tahun 2020 

 

Tingat 

Pengetahuan 

Perilaku 

Nilai p RP 95% CI BABS Tidak BABS 

n % n % 

Kurang 85 96,6 1 2,8 0,000 12,519 4,225 – 

37,096 Baik 3 3,4 35 97,2 

Jumlah 88 100 36 100 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah               

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa responden 

dengan tingkat pengetahuan kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS 

sebesar 97,2% lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku 

BABS 2,8% sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan kategori 

kurang pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 2,8% lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS sebesar 97,2%.  

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square, diperoleh nilai 

p = 0,000 karena p < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan responden dengan perilaku 

BABS di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Nilai rasio 

prevalen (RP) = 12,519 (95% CI = 4,225 – 37,096), menunjukkan bahwa 
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responden yang memiliki tingkat pengetahuan kategori kurang mempunyai 

risiko 12,519 kali lebih besar untuk berperilaku buang air besar sembarangan 

(BABS) dari pada responden dengan tingkat pengetahuan kategori baik. 

h. Hubungan sikap responden dengan perilaku BABS. 

 

Tabel 7 

Hubungan Sikap dengan Perilaku BABS 

di Wilayah Puskesmas Sawan II  Kabupaten Buleleng Ttahun 2020 

 

Sikap 

Perilaku 

Nilai p RP 95% CI BABS Tidak BABS 

n % n % 

Kurang 82 93,2 0 0 0,000 7,000 3,337 – 

14,683 Baik 6 6,8 36 100 

Jumlah 88 100 36 100 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah               

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa responden 

dengan sikap kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 100% 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 6,8% 

sedangkan responden dengan sikap kategori kurang pada kelompok perilaku 

tidak BABS sebesar 0% lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok 

perilaku BABS sebesar 93,2%.  

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square, diperoleh nilai 

p = 0,000 karena p < 0,05 maka maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku BABS di wilayah 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Nilai rasio prevalen (RP) = 7,000 

(95% CI = 3,337 – 14,683), menunjukkan bahwa responden dengan sikap 
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kategori kurang mempunyai risiko 7 kali lebih besar untuk berperilaku buang 

air besar sembarangan (BABS) dari pada responden dengan sikap kategori 

baik. 

i. Hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku BABS. 

 

Tabel 8 

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku BABS 

di Wilayah Puskesmas Sawan II  Kabupaten Buleleng Tahun 2020 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Perilaku 

Nilai p RP 95% CI BABS Tidak BABS 

n % n % 

Rendah 79 89,8 23 63,9 0,001 1,893 1,133 – 

3,162 Tinggi 9 10,2 13 36 

Jumlah 88 100 36 100    

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah               

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa responden 

dengan tingkat pendidikan kategori tinggi pada kelompok perilaku tidak BABS 

sebesar 36% lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku 

BABS 10,2% sedangkan responden dengan tingkat pendidikan kategori rendah 

pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 63,9% lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS sebesar 89,8%. 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square, diperoleh nilai 

p = 0,001 karena p < 0,05 maka maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan perilaku BABS di 

wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Nilai rasio prevalen (RP) = 

1,893 (95% CI = 1,133 – 3,162), menunjukkan bahwa responden dengan 
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tingkat pendidikan kategori rendah mempunyai risiko 1,893 kali lebih besar 

untuk berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) dari pada responden 

dengan sikap kategori baik. 

j. Hubungan tingkat pendapatan dengan perilaku BABS. 

 

Tabel 9 

Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Perilaku BABS 

di Wilayah Puskesmas Sawan II  Kabupaten Buleleng Tahun 2020 

 

Tingkat 

Pendapatan 

Perilaku 

Nilai p RP 95% CI BABS Tidak BABS 

n % n % 

Kurang 87 98,9 5 13,9 0,000 30,261 4,394 – 

208,424 Cukup 1 1,1 31 86,1 

Jumlah 88 100 36 100 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah                 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa responden 

dengan tingkat pendapatan kategori ≥ Rp. 1.500.000 pada kelompok perilaku 

tidak BABS sebesar 86,1% lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok 

perilaku BABS 1,1% sedangkan responden dengan tingkat pendapatan 

kategori < Rp. 1.500.000 pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 13,9% 

lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS sebesar 98,9%.  

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square, diperoleh nilai 

p = 0,000 karena p < 0,05 maka maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan dengan perilaku BABS di 

wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Nilai rasio prevalen             

(RP) = 30,261 (95% CI = 4,394 – 208,424), menunjukkan bahwa responden 
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dengan tingkat pendapatan kategori < Rp. 1.500.000 mempunyai risiko 30,261 

kali lebih besar untuk berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) dari 

pada responden dengan tingkat pendapatan kategori ≥ Rp. 1.500.000. 

k. Hubungan dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku BABS. 

 

Tabel 10 

Hubungan Dukungan Tokoh Masyarakat dengan Perilaku BABS di Wilayah 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng Tahun 2020 

 

Dukungan tokoh 

masyarakat 

Perilaku 
Nilai p RP 95% CI 

BABS Tidak BABS 

n % n % 

Kurang 85 96,6 1 2,8 0,000 12,519 4,225 – 

37,096 Baik 3 3,4 35 97,2 

Jumlah 88 100 36 100 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah                 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa responden 

dengan dukungan tokoh masyarakat kategori baik pada kelompok perilaku 

tidak BABS sebesar 54,5% lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok 

perilaku BABS 3,4% sedangkan responden dengan dukungan tokoh 

masyarakat kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 2,8% 

lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS sebesar 97,2%.  

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square, diperoleh nilai 

p = 0,000 karena p < 0,05 maka maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

hubungan yang bermakna antara dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku 

BABS di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Nilai rasio 

prevalen (RP) = 12,519 (95% CI = 4,225 – 37,096), menunjukkan bahwa 
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responden dengan dukungan tokoh masyarakat kategori kurang mempunyai 

risiko 12,519 kali lebih besar untuk berperilaku buang air besar sembarangan 

(BABS) dari pada responden dengan dukungan tokoh masyarakat kategori 

baik. 

l. Ringkasan hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku buang air 

besar sembarangan (BABS) di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten 

Buleleng 

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten 

Buleleng diperoleh hasil analisis bivariat dengan analisis statistik 

menggunakan uji Chi Square dan perhitungan nilai dengan taraf kepercayaan 

95% CI pada masing-masing variabel dapat diketahui sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 

Ringkasan Hasil Hubungan Karakteristik Kepala Keluarga dengan Perilaku 

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Wilayah Puskesmas Sawan II 

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 

 

No Hubungan Karakteristik Nilai p RP 95% CI Keputusan 

1 Tingkat pengetahuan 

dengan perilaku BABS 

0,000 12,519 4,225 – 37,096 Ha diterima 

2 Sikap dengan perilaku 

BABS 

0,000 7,000 3,337 – 14,683 Ha diterima 
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3 Tingkat pendidikan dengan 

perilaku BABS 

0,001 1,893 1,133 – 3,162 Ha diterima 

4 Tingkat pendapatan dengan 

perilaku BABS 

0,000 30,261 4,394-208,424 Ha diterima 

5 Dukungan tokoh 

masyarakat dengan  

perilaku BABS 

0,000 12,519 4,225 – 37,096 Ha diterima 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

Dari sampel 124 responden diambil secara Proportional Random 

Sampling dari 7 desa di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. 

Dalam hasil penelitian ini responden rata-rata berumur 46-60 tahun dengan 

usia termuda adalah 24 tahun dan usia tertua umur 82 tahun. Yang sebagian 

besar responden adalah laki-laki dengan rincian laki-laki sebanyak 88,7% dan 

perempuan sebanyak 11,3% dengan kepemilikan jamban 27,4%. 

2. Hubungan pengetahuan responden dengan perilaku BABS. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pengetahuan kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 97,2% 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 2,8% 

sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan kategori kurang pada 

kelompok perilaku tidak BABS sebesar 2,8 % lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kelompok perilaku BABS sebesar 97,2%.  

Pada hasil uji statistik didapat nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan nilai rasio 

prevalen (RP) = 12,519 (95% CI = 4,225 – 37,096) hal ini menunjukan secara 

statistik berarti ada hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku 
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BABS di wilayah Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Rasio 12,519 kali 

lebih besar bagi responden yang memiliki tingkat pengetahuan kategori kurang 

berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) dari pada responden dengan 

tingkat pengetahuan kategori baik. Jika meninjau nilai RP > 1 menunjukkan 

bahwa ada hubungan dan variabel tersebut menjadi faktor resiko. 

Tingkat pengetahuan responden sebagian besar tergolong kurang 69,4%. 

Hal ini dapat disebabkan oleh pendidikan responden yang mayoritas 

mempunyai tingkat pendidikan SD/Sederajat 54%.  Pengetahuan dipengaruhi 

oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan 

pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka 

orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. 

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). 

Dari hasil penelitian, masyarakat yang berperilaku BABS di wilayah 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng perlu diimbangi dengan pengetahuan 

responden yang baik. Pengetahuan diperoleh dari usaha sesorang mencari tahu 

terlebih dahulu terhadap rangsangan berupa obyek dari luar melalui proses 

sensori dan interaksi antara dirinya dengan lingkungan sosial sehingga 

memperoleh pengetahuan baru tentang suatu obyek. Kurangnya pengetahuan 

atau pengetahuan yang salah di kelompok masyarakat akan berpengaruh 
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terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat yang salah, dimana masyarakat 

akan cenderung melakukan perilaku BABS. 

Pengetahuan akan menimbulkan kesadaran dan akhirnya akan 

menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, dan 

penambahan pengetahuan tidak bisa hanya dalam waktu singkat, tetapi harus 

terus menerus dan berkelanjutan. Pemberian informasi-informasi baru 

sehingga pengetahuan terus bertambah dan mendalam, karena dengan 

mengkristalkan pengetahuan akan tetap menjadi kontrol terhadap seseorang 

untuk berperilaku baik. 

Praktik buang air menggunakan jamban dapat dimulai dari lingkungan 

tempat tinggal seperti rumah. Salah satu fungsi keluarga yang ada adalah fungsi 

perilaku, dimana kesehatan antar anggota keluarga dapat dinilai lewat perilaku 

dalam kehidupannya, yang didukung dengan tingkat pengetahuan yang baik. 

Perilaku yang baik untuk menjaga lingkungan yang sehat dan bersih dari sarang 

nyamuk dapat terwujud apabila motivasi dari seluruh anggota keluarga juga 

baik. Seorang kepala keluarga hendaknya termotivasi untuk menjaga 

lingkungan rumah demi kesehatan seluruh anggota keluarga. Kepala keluarga 

mampu menjadi motor yang baik bagi keluarga untuk menjaga kebersihan 

lingkungan. Kebanyakan kepala keluarga yang telah termotivasi untuk 

menjaga kebersihan lingkungan terpengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Christianti Engelya 

Talinusa, dkk (2017) tentang Determinan Perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten 
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Minahasa Utara, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku buang 

air besar sembarangan (BABS) dari hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai    

p = 0,000.  

Begitu pula menurut hasil penelitian Kurniawati (2016), mengenai 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Kepala Keluarga dalam 

Pemanfaatan Jamban di Pemukiman Kampung Nelayan Tambak Lorok 

Semarang menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

kepala keluarga dalam pemanfaatan jamban dengan rasio 3,9 kali responden 

yang memiliki pengetahuan baik akan memiliki perilaku memanfaatkan 

jamban besar dari pada responden yang memiliki pengetahuan buruk. Dengan  

nilai p = 0,006 dengan nilai RP = 3,933  (95% CI = 1,496 – 10,350). 

Sesuai dengan hasil di lapangan bahwa responden yang mempunyai 

pengetahuan baik tentang manfaat jamban, melakukan praktik buang air besar 

tidak di sembarang tempat karena mereka malu. Baik atau tidak pengetahuan 

dikarenakan tidak adanya kemauan dari kepala keluarga untuk mencari 

informasi tentang pentingnya jamban yang sehat bagi keluarga dan penyakit 

akibat tinja. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2007) 

yang menjelaskan bahwa menurut teori Green, salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yaitu faktor predisposisi yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan persepsi 

seseorang terhadap perilaku kesehatan. Tingkat pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting dalam pembentukan tindakan seseorang.  
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Pengetahuan merupakan hasil tahu setelah seseorang melakukan suatu 

observasi tehadap suatu objek. Maka dikatakan pengetahuan merupakan aspek 

paling penting sebelum melakukan sebuah tindakan. 

Peran petugas kesehatan, tokoh masyarakat, agama serta pihak-pihak 

terkait, sangat penting untuk menggiatkan kegiatan konsultasi informasi dan 

edukasi (KIE) antara lain dengan cara penyuluhan guna meningkatkan 

pengetahuan tentang dampak perilaku BABS.  

3. Hubungan sikap responden dengan perilaku BABS. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dengan sikap 

kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 100% lebih besar 

apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 6,8% sedangkan 

responden dengan sikap kategori kurang pada kelompok perilaku tidak BABS 

sebesar 0% lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 

sebesar 93,2%.  

Pada hasil uji statistik didapat nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan nilai rasio 

prevalen (RP) = 7,000 (95% CI = 3,337 – 14,683) hal ini menunjukan secara 

statistik berarti ada hubungan antara sikap dengan perilaku BABS di wilayah 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng. Rasio 7 kali lebih besar bagi 

responden dengan sikap kategori kurang berperilaku buang air besar 

sembarangan (BABS) dari pada responden dengan sikap kategori baik. Jika 

meninjau nilai RP > 1 menunjukkan bahwa ada hubungan dan variabel tersebut 

menjadi faktor resiko. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widowati (2015) mengenai 

Hubungan Karakteristik Pemilik Rumah dengan Perilaku Buang Air Besar 
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Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Sambung Macan II menyatakan 

terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan 

(BABS) dari uji statistik nilai  p = 0,000 dan nilai OR = 2,646 (95% CI = 1,791-

3,909). Responden dengan sikap tidak baik memiliki risiko perilaku BABS 

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

sikap baik. 

Hal senada dari penelitian I Nengah Darsana, dkk (2012), mengenai 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di                  

Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli diperoleh analisis tabulasi 

silang diperoleh hasil odds ratio sebesar 37,211 (OR = 37,211) artinya 

respoden dengan sikap setuju memiliki 37 kali lebih besar untuk memiliki 

jamban keluarga dibandingankan dengan responden dengan sikap yang tidak 

setuju dengan nilai p =0,000. Nilai RP = 3,621 (95% CI = 1,455 – 9,009), hasil 

tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan 

perilaku kepala keluarga dalam pemanfaatan jamban. Nilai risk prevalens (RP) 

sebesar 3,621 artinya responden yang memiliki sikap baik berpeluang untuk 

memiliki perilaku memanfaatkan jamban 3,6 kali lebih besar dari pada 

responden yang memiliki sikap buruk. 

Timbulnya kemauan atau kehendak adalah sebagai bentuk lanjutan dari 

kesadaran dan pemahaman terhadap objek dalam hal ini adalah perilaku buang 

air menggunakan jamban. Kemauan atau kehendak merupakan kecenderungan 

untuk melakukan suatu tindakan. Cerminan sikap sebagai indikasi akan 

timbulnya suatu tindakan. 
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Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan hal yang penting dalam 

kehidupan sehari-hari, karena jika sikap sudah terbentuk dalam diri seseorang 

maka sikap akan menentukan tingkah laku terhadap sesuatu. Sikap agar 

menjadi suatu perubahan nyata perlu adanya kondisi tertentu yang 

memungkinkan antara lain adanya fasilitas dan dukungan. 

Menurut Notoatmodjo (2007) sikap merupakan respon yang masih 

tertutup setelah adanya rangsang atau stimulus, belum termasuk tindakan 

karena massih 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 agar menjadi suatu perubahan nyata perlu adanya kondisi 

tertentu yang memungkinkan antara lain adanya fasilitas dan dukungan. 

Terwujudnya sikap menjadi suatu tindakan 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. 

Sesuai dengan hasil di lapangan adanya sikap baik maupun kurang baik 

tergantung dari persepsi masyarakat melalui kerugian dan keuntungan buang 

air besar sembarangan. Responden yang bersikap kategori baik namun buang 

air besar sembarangan hal ini dipengaruhi karena pada saat mereka di sawah 

atau ladang/ kebun lebih cepat atau praktis buang air besar di sawah atau 
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ladang/ kebun.  

Sebagian besar responden mempunyai sikap kategori kurang berperilaku 

BABS, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang melakukan buang air 

besar di sembarang tempat, terutama di sungai sehingga berpengaruh terhadap 

perilaku setiap responden. 

Berdasarkan observasi banyak yang masyarakat tidak memiliki jamban 

yang mengikuti tetangga yang buang air besar di sungai tanpa mengetahui 

dampak yang akan ditimbulkan ketika buang air besar sembarangan. Sikap 

yang tidak baik ini mengindikasikan bahwa perlu dilakukan suatu penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menanamkan sikap serta berperilaku buang air besar di jamban dan dapat 

menjaga kondisi rumah agar tetap selalu dalam keadaan bersih dan sehat, 

sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh tinja.  

Upaya yang dapat dilaksanakan dengan kerjasama lintas sektoral dengan 

membuat himbauan pemanfaatan jamban keluarga bagi masyarakat, ataupun 

lomba kebersihan antar Banjar/ RT. Karena dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat tidak bisa dilakukan tanpa dukungan pemerintah setempat dalam 

hal ini pemerintah Desa maupun Kecamatan Sawan. Meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan dimulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat, namun 

terkadang masyarakat baru beraksi bila dipaksa, dan diharapkan gerakan-

gerakan tersebut membuat masyarakat memahami pentingnya menjaga 

kesehatan.  

4. Hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku BABS. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan kategori tinggi pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 36% 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 10,2% 

sedangkan responden dengan tingkat pendidikan kategori rendah pada 

kelompok perilaku tidak BABS sebesar 63,9% lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kelompok perilaku BABS sebesar 89,8%.  

Pada hasil uji statistik didapat nilai p = 0,001 (p < 0,05) dan nilai rasio 

prevalen (RP) = 1,893 (95% CI = 1,133 – 3,162) hal ini menunjukan secara 

statistik ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS). Rasio 1,893 kali lebih besar bagi responden dengan 

tingkat pendidikan kategori rendah berperilaku buang air besar sembarangan 

(BABS) dari pada responden dengan tingkat pendididkan kategori tinggi. Jika 

meninjau nilai RP > 1 menunjukkan bahwa ada hubungan dan variabel tersebut 

menjadi faktor resiko. 

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 (Murwati, 

2012) 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widowati (2015), yang 

menyatakan ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS) dengan nilai dengan nilai p =0,000 dan nilai OR = 4,230 

(95% CI = 1,816 – 9,850). Responden dengan pendidikan rendah memiliki 
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risiko perilaku 4,230 kali lebih besar untuk berperilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS) daripada responden dengan pendidikan tinggi. 

Serta dari hasil penelitian Kurniawati (2015) menyatakan responden 

yang berpendidikan tinggi akan berpeluang 3,6 kali untuk memanfaatkan 

jamban daripada responden yang berpendidikan rendah dengan nilai p = 0,009 

artinya ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku kepala keluarga 

dalam pemanfaatan jamban. 

Sesuai dengan hasil di lapangan menunjukkan bahwa responden yang 

mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung melakukan buang air besar di 

jamban. Responden yang berpendidikan tinggi sudah menerapkan pola hidup 

sehat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi rata- rata responden 

berpendidikan tinggi di rumahnya sudah memiliki jamban bersih dan sehat, 

namun masih ada juga responden yang berpendidikan tinggi yang buang air 

besar di sungai karena lebih nyaman atau lebih praktis. Para responden yang 

pendidikannya rendah, sebagian besar melakukan buang air besar di sembarang 

tempat, hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui dampak buang air besar 

di sembarang tempat terhadap kesehatan. Pendidikan yang rendah 

menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari 

memanfaatkan jamban keluarga sehingga mereka tidak memiliki niat untuk 

mempunyai jamban. Hal ini diharapkan masyarakat lebih menyadari terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat khususnya perilaku buang air besar di jamban. 

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kepala keluarga dengan 

berpendidikan rendah yang belum memiliki jamban perlu dilakukan suatu 

penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian 
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konsultasi informasi dan edukasi (KIE) oleh pihak-pihak terkait untuk 

memberikan pengertian terkait perilaku BABS serta menjaga kondisi rumah 

tetap selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Pendidikan merupakan faktor 

yang berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap, persepsi, 

kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap kesehatan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan 

semakin sadar dan peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungannya. 

5. Hubungan tingkat pendapatan dengan perilaku BABS. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendapatan kategori cukup pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 86,1% 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS 1,1% 

sedangkan responden dengan tingkat pendapatan kategori kurang pada 

kelompok perilaku tidak BABS sebesar 13,9% lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kelompok perilaku BABS sebesar 98,9%.  

Pada hasil uji statistik didapat nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan nilai rasio 

prevalen (RP) = 30,261 (95% CI = 4,394 – 208,424) hal ini menunjukan secara 

statistik ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku BABS. Rasio 

30,261 kali lebih besar bagi responden dengan tingkat pendapatan kategori 

kurang berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) dari pada responden 

dengan tingkat pendapatan kategori cukup. Jika meninjau nilai RP > 1 

menunjukkan bahwa ada hubungan dan variabel tersebut menjadi faktor resiko. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan merupakan faktor yang 

terkait dengan program kesehatan artinya penduduk dengan penghasilan              

cukup (≥ Rp. 1.500.000)  akan cenderung berperilaku buang air besar di 
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jamban. Pada variabel tingkat pendapatan ditunjukkan dengan masyarakat 

yang pada umumnya berada pada tingkat ekonomi rendah sehingga sulit untuk 

membangun fasilitas jamban. Masyarakat juga mengemukakan bahwa 

ketiadaan uang untuk ditabung sehubungan dengan menurunnya pendapatan 

sehingga berpengaruh pada penggunaan maupun pemanfaatan jamban. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widowati (2015) yang  

menyatakan ada hubungan bermakna antara penghasilan pada perilaku Buang 

Air Besar Sembarangan (BABS) dari hasil uji statistik dengan nilai p = 0,000 

dan OR = 9,500 (95% CI = 4,008–22,517) dimana responden dengan 

pendapatan rendah memiliki risiko perilaku 9,500 kali lebih besar untuk 

berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) daripada responden 

dengan pendapatan tinggi. Selain itu pula hasil penelitian Hayana, dkk (2018) 

menyatakan masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah berisiko 6,9 

kali berperilaku buang air besar sembarangan dibandingkan yang memiliki 

tingkat pendapatan tinggi. Dengan nilai p = 0,003 yang atinya ada hubungan 

bermakna antara tingkat pendapatan terhadap perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan. 

Pendapatan dan sosial ekonomi yang baik dapat menciptakan sanitasi 

lingkungan yang baik karena kebutuhan terpenuhi dengan adanya materi yang 

cukup, sehingga tercipta kesehatan keluarga yang diharapkan. Di Negara 

berkembang, sebagai akibat tingkat sosial ekonomi yang rendah, sanitasi 

lingkungan yang belum diperhatikan masih merupakan masalah utama 

sehingga munculnya berbagai jenis penyakit menular tidak dapat dihindari dan 

pada akhirnya akan menjadi penghalang bagi tercapainya kemajuan bidang 
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soaial dan ekonomi. Kondisi ini umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan 

dan daerah kumuh perkotaan karena tingkat pendapatan yang rendah. 

Berdasarkan dari penelitian ini mengenai perilaku BABS dari aspek 

pendapatan kategori kurang (< Rp. 1.500.000) dengan memaksimalkan kerja 

sama kepada para stakeholder dengan melakukan arisan jamban, gotong 

royong dalam pembuatan jamban komunal serta menambah home industri di 

lingkungan wilayah kerja puskesmas sebagai upaya untuk mengurangi tingkat 

BABS masyarakat selain itu dapat menambah pemasukan sehingga masyarakat 

dapat menyisihkan sebagian uang untuk membuat jamban keluarga. 

Sedangkan pada aspek pendapatan tinggi masyarakat sudah banyak yang 

memiliki jamban kelurga dan sudah berperilaku BAB di jamban. Selain itu 

diteliti pula faktor sosial yang serupa seperti sosial demografi, faktor sosial 

budaya agar dapat dijadikan sebagai pembanding dalam memiliki jamban 

keluarga pada masyarakat untuk memperbaiki perilaku masyarakat dalam 

kesehatan baik keluarga maupun lingkungannya. 

Sesuai dengan pernyataan dari Daud (2009) bahwa pendapatan 

merupakan faktor yang berhubungan dengan kualitas Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). Tingkat pendapatan berkaitan dengan kemiskinan yang 

berpengaruh pada status kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai juga dengan 

pernyataan dari Widoyono (2008) bahwa pendapatan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat wawasan masyarakat mengenai sanitasi 

lingkungan. Tingkat pendapatan yang rendah dan mempunyai perilaku buang 

air besar yang buruk, hal ini karena responden mempunyai tingkat pendapatan 

yang rendah sehingga tidak mampu untuk membuat jamban sendiri di rumah 
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dan akhirnya memilih buang air besar sembarangan di sungai ataupun parit 

pada saat berada di sawah ataupun sedang berkebun 

6. Hubungan dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku BABS. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden dengan 

dukungan tokoh masyarakat kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS 

sebesar 54,5% lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok perilaku 

BABS 3,4% sedangkan responden dengan dukungan tokoh masyarakat 

kategori baik pada kelompok perilaku tidak BABS sebesar 2,8% lebih kecil 

bila dibandingkan dengan kelompok perilaku BABS sebesar 97,2%.   

Pada hasil uji statistik didapat nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan nilai rasio 

prevalen (RP) = 12,519 (95% CI = 4,225 – 37,096) hal ini menunjukan secara 

statistik ada hubungan antara dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku 

BABS. Rasio 12,519 kali lebih besar bagi responden dengan dukungan tokoh 

masyarakat kategori kurang berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) 

dari pada responden dengan dukungan tokoh masyarakat kategori baik. Jika 

meninjau nilai RP > 1 menunjukkan bahwa ada hubungan dan variabel tersebut 

menjadi faktor resiko. 

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kepala keluarga dengan 

berpendidikan rendah yang belum memiliki jamban perlu dilakukan suatu 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemberian konsultasi informasi dan edukasi (KIE) oleh pihak-pihak terkait 

untuk memberikan pengertian terkait perilaku BABS serta menjaga kondisi 

rumah tetap selalu dalam keadaan bersih dan sehat. 
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Dukungan tokoh masyarakat merupakan faktor penguat terjadinya 

perubahan perilaku. Pemberian konsultasi informasi dan edukasi (KIE) yang 

diberikan oleh tokoh masyarakat akan mempengaruhi pengetahuan baik dan 

sikap positif yang akhirnya akan terjadi suatu perubahan perilaku dalam 

kebiasaan sehari – hari pada masyarakat. Selain itu motivasi adalah dorongan 

dari luar dan dalam masing-masing individu untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan. Dan peran penting tokoh masyarakat dalam perilaku buang 

air pada jamban diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada 

anggota masyarakat yang kurang memiliki motivasi dalam melakukannya. 

Penelitian ini sejalan dengan Pane (2009) dukungan aparat desa, keder 

kesehatan, LSM, serta tokoh masyarakat sangat berpengaruh serta dianggap 

penting oleh masyarakat. Hasil penelitiannya yang menyatakan adanya 

hubungan yang bermakna antara dukungan aparat desa, kader posyandu dan 

LSM dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban. Dari hasil uji 

statistik dengan nilai p = 0,025 dan nilai OR = 2,783 (95% CI = 1,54 – 6,714) 

artinya 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.  

Dalam pembangunan kesehatan di wilayah pedesaan, adanya dukungan 

dari tokoh masyarakat dianggap penting oleh masyarakat, sehingga segala 

ucapannya akan mendapat perhatian dan diikuti oleh warganya. Selain tokoh 

masyarakat, kader posyandu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

bergerak dibidang kesehatan dapat pula memberikan dukungan terhadap warga 

desa dalam pembangunan kesehatan. 
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Jenis dukungan dilihat dari dua aspek, yaitu dukungan berupa 

penyuluhan/pemberian informasi tentang jamban sehat dan atau dukungan 

berupa bantuan pembuatan jamban di lingkungan tempat tinggal warga desa. 

 

7. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tentang hubungan karakteristik kepala keluarga dengan 

perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kerja           

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dimana peneliti 

merasakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Peneliti tidak sampai melakukan penelitian faktor yang lain yang 

memungkinkan kepala keluarga melakukan perilaku buang air besar 

sembarangan (BABS). 

b. Penelitian ini juga rentan terhadap terjadinya bias informasi adalah bias dalam 

cara mengamati, melaporkan, mencatat, mengklasifikasi dan 

menginterpretasikan data yang ada. Dimana adanya interview bias masih ada 

kecenderungan dari pewawancara untuk mengarahkan jawaban pertanyaan.  

 


