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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan adalah aset masa depan dan merupakan modal untuk terciptanya 

hidup yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera harus ditopang dengan lingkungan 

yang bersih dan sehat. Kebersihan dan kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan. 

Untuk memiliki kehidupan yang sehat maka harus bersih dan jika bersih maka akan 

sehat. Sayangnya seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melupakan arti 

pentingnya nilai-nilai kebersihan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena adanya faktor 

ekonomi, kesenjangan sosial, gaya hidup dan tidak meratanya kesejahteraan tiap 

individu. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memiliki kesehatan. Demi 

mewujudkannya maka diperlukan adanya kesadaran bahwa kesehatan bukanlah 

semata-mata hanya hak tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab bersama. 

Masyarakat diharapkan dapat bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan 

lingkungan dan kesehatan mereka. Namun demikian, peran masyarakat saja tidak 

cukup. Pemerintah juga perlu memiliki peran dalam mengupayakan dan meningkatkan 

kesehatan masyarakatnya.  

 Pengupayaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat ini menjadi salah 

satu agenda Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan peraturan 
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pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian 

Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, pada bab dua dalam 

Upaya Pelayanan pasal dua disebutkan bahwa “Urusan dan/atau sarana kesehatan yang 

secara nyata telah dilaksanakan dan dimiliki oleh Daerah sebagai urusan rumah tangga 

sendiri, dinyatakan telah diserahkan menjadi urusan Daerah berdasarkan Peraturan 

Pemeritah ini”. Menurut situs resmi Pemerintahan Kabupaten Tangerang (2014), 

Kabupaten ini terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pembangunan 

kesehatan di Kabupaten Tangerang semenjak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2012 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi karena adanya anggaran pemerintah 

daerah yang meningkat dan juga bertambahnya anggaran untuk masyarakat yang 

kurang mampu. Dari data yang diperoleh melalui situs resmi Sekretariat Kabinet 

Republik Indonesia (2013) dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang 

melaksanakan perpaduan Jamkesmas dan Jamkesda. Pada tahun 2012 anggaran 

Jamkesmas di Kabupaten Tangerang  sebesar Rp 33,68 miliar untuk 547.382 peserta, 

sedangkan anggaran sampai dengan bulan Juli tahun 2013 teralokasi  sebesar Rp 7,27 

miliar. Sementara itu anggaran Jamkesda tahun 2012 sebesar Rp 8,61 miliar untuk 

4.140 jiwa, sedangkan sampai dengan bulan Juli tahun 2013 teralokasi anggaran 

sebesar Rp 16 miliar, dan yang termanfaatkan sebesar Rp 2,30 miliar untuk 1.506 

orang. 
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Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih 

dianggap kurang dan perlu ditingkatkan mengingat adanya penyakit yang disebabkan 

oleh lingkungan dan pola hidup tidak sehat masih sangat dominan. Salah satu usaha 

Dinkes Kabupaten Tangerang dalam mempromosikan kesehatan adalah dengan 

menggunakan Pusat Promosi Kesehatan (Promkes). Adapun tugas Promkes adalah 

untuk mengkomunikasikan segala informasi yang berkaitan dengan kesehatan 

kepada masyarakat. Tugas pokok dari Promkes adalah melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi 

kesehatan (Darma 2012). 

Salah satu program yang ingin dipromosikan oleh Promkes adalah program 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) telah diluncurkan sejak tahun 1996 oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan 

Masyarakat, yang sekarang dikenal dengan nama Pusat Promosi Kesehatan (Promkes). 

Program PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan 

suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka 

jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (advokasi), bina 

suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Dengan 

demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama 
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dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup 

sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Darma 2012). 

Menurut situs resmi Pusat Promosi Kesehatan (2013), sebuah rumah tangga 

dapat dikatakan telah menjalankan PHBS, jika telah melakukan 10 perilaku berikut: 

(1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) memberikan ASI eksklusif, (3) 

menimbang balita setiap bulan, (4) menggunakan air bersih, (5) mencuci tangan 

dengan air bersih dan sabun, (6) menggunakan jamban sehat, (7) memberantas jentik 

di rumah sekali seminggu, (8) makan buah dan sayur setiap hari, (9) melakukan 

aktivitas fisik setiap hari, (10) tidak merokok di dalam rumah. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

  Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa sebuah rumah tangga dapat 

dikatakan telah menjalani Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) jika sudah 

menerapkan 10 indikator perilaku. Pada tahun 2013 fokus Dinkes Kabupaten 

Tangerang adalah lebih kepada perilaku sanitasi. Perilaku sanitasi lebih diperhatikan 

dibandingkan perilaku lainnya karena kesadaran perilaku sanitasi di daerah Kabupaten 

Tangerang masih dianggap rendah. Indikator perilaku sanitasi berada di dalam 10 

indikator perilaku PHBS yaitu: menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air 

bersih dan sabun dan menggunakan jamban sehat. Diantara ketiga indikator perilaku 
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sanitasi tersebut, penggunaan jamban sehat di Kabupaten Tangerang khususnya 

Kecamatan Mekar Baru ditemukan paling rendah di antara indikator lainnya. 

Tabel I.1 Data Perilaku Sanitasi warga Kabupaten Tangerang 2012 

 
 
No. 

 
 
Kecamatan 

 
 
Puskesmas 

Air Bersih Cuci Tangan dgn Sabun Jamban Sehat 

Sasaran 
Jumlah 

Kk 

Pencapaian 
Hasil 

Kajian 

% Sasaran 
Jumlah 

Kk 

Pencapaian 
Hasil 

Kajian 

% Sasaran 
Jumlah 

Kk 

Pencapaian 
Hasil 

Kajian 

% 

1 Mekar Baru Mekar Baru 1680 489 29 1680 966 58 1680 364 22 

2 Panongan Panongan 1680 885 53 1680 1178 70 1680 746 44 

3 Kosambi Salembaran 
Jaya 

1050 943 90 1050 504 48 1050 543 52 

4 Pakuhaji Pakuhaji 1680 1495 89 1680 1403 84 1680 869 52 

5 Gunung 
Kaler 

Gunung 
Kaler 

1890 1352 72 1890 1636 87 1890 1010 53 

6 Sukadiri Sukadiri 1680 1331 79 1680 1353 81 1680 948 56 

7 Sepatan 
Timur 

Kedaung 
Barat 

1680 1532 91 1680 1213 72 1680 1030 61 

8 Mauk Mauk 2520 1985 79 2520 1887 75 2520 1554 62 

9 Pagedangan Pagedangan 2310 1959 85 2310 1780 77 2310 1452 63 

10 Kronjo Kronjo 2100 1713 82 2100 1758 84 2100 1337 64 

11 Kemiri Kemiri 1470 1091 74 1470 1196 81 1470 949 65 

12 Kresek Kresek 1890 1761 93 1890 1774 94 1890 1253 66 

13 Legok Bojong 
Kamal 

1031 718 70 1031 667 65 1031 691 67 

14 Kosambi Kosambi 1050 947 90 1050 606 58 1050 705 67 

15 Teluk Naga Teluk Naga 1470 1011 69 1470 987 67 1470 998 68 

16 Tiga Raksa Pasir 
Nangka 

1470 1307 89 1470 982 67 1470 1046 71 

17 Sindang 
Jaya 

Sindang 
Jaya 

1470 1405 96 1470 1410 96 1470 1045 71 

18 Sukamulya Sukamulya 1680 1298 77 1680 1017 61 1680 1215 72 

19 Rajeg Rajeg 1680 1561 93 1680 1486 88 1680 1233 73 
20 Cisauk Suradita 907 888 98 907 868 96 907 666 73 

Total 57798 48966 85 57798 47460 82 57798 40675 70 
Sumber: Hasil Pengkajian PHBS Dinkes Kabupaten Tangerang 2012 
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Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa diantara ketiga indikator perilaku 

sanitasi, indikator menggunakan jamban sehat secara keseluruhan mendapati 

persentase 70%. Sedangkan untuk indikator menggunakan air bersih adalah 85% dan 

indikator mencuci tangan dengan air bersih adalah 82%. Di antara 20 Puskesmas di 

Kabupaten Tangerang, Puskesmas Mekar Baru menempati peringkat terendah pada 

indikator perilaku sanitasi menggunakan jamban sehat yaitu sebesar 22% dari 

keseluruhan penduduk Kecamatan Mekar Baru bila dibandingkan dengan persentase 

dari Kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang.  

Rendahnya presentase penggunaan jamban sehat di Mekar Baru menunjukan 

adanya masalah. Salah satu penyebab masalah ini adalah adanya masalah komunikasi. 

Ada beberapa kemungkinan masalah komunikasi yang terjadi sehingga penggunaan 

jamban sehat di daerah tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.  

Kemungkinan besar masalah komunikasi yang ditemui adalah seperti dalam 

hal penyampaian pesan, penggunaan channel komunikasi yang tidak efektif, dan 

adanya pengertian yang berbeda antara source dengan receiver. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui penyebab rendahnya pengguna jamban sehat di Kecamatan 

Mekar Baru ditinjau dari proses komunikasi yang terjadi. 
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I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang dihadapi yaitu: 

  Sejauh mana pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan 

 (konatif) yang dimiliki warga Kecamatan Mekar Baru terhadap kegiatan 

 penyuluhan penggunaan jamban sehat oleh Pusat Promosi Kesehatan 

 (Promkes)? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

 Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 

tindakan (konatif) yang dimiliki warga Kecamatan Mekar Baru terhadap kegiatan 

penyuluhan penggunaan jamban sehat oleh Pusat Promosi Kesehatan (Promkes). 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Peneliti sangat mengharapkan melalui penelitian yang dilakukan, tidak hanya 

berguna bagi peneliti, namun juga berguna bagi pihak lain. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini antara lain: 
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1) Kegunaan Akademis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperdalam konsep Public 

Relations khususnya model komunikasi PR yang memiliki relevansi terhadap 

efek komunikasi (kognitif, afektif dan konatif). 

2) Kegunaan bagi Praktis 

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan informasi untuk tenaga kerja Pusat 

Promosi Kesehatan (Promkes) untuk evaluasi program selanjutnya, terutama 

dalam mengkomunikasikan program, sehingga tercipta masyarakat yang sehat. 

 

3) Kegunaan bagi Sosial 

Peneliti ingin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya warga 

Kecamatan Mekar Baru melalui kegiatan komunikasi yang tepat sasaran, akan 

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam hal penggunaan 

jamban sehat. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian berisi uraian singkat mengenai susunan penelitian 

skripsi, dimulai dari bab satu hingga bab enam, dan hal apa saja yang ingin peneliti 

bahas dalam bab-bab tersebut. Berikut sistematika penelitian dari penelitian ini: 
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1) BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan terdiri dari: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, 

 Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika 

 Penelitian. 

2) BAB II: OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini beri mengenai ruang lingkup berupa data atau informasi terkait dari 

 topik yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian  

 dari peneliti adalah Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pengunaan Jamban Sehat 

 Oleh Pusat Promosi Kesehatan (Promkes) Terhadap Perilaku Warga 

 Kecamatan Mekar Baru. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai data dan 

 informasi mengenai kegiatan penyuluhan jamban sehat yang dilakukan oleh 

 Promkes.  

3) BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang digunakan oleh peneliti untuk 

 menjawab permasalahan yang diteliti, yang berkaitan dengan pendekatan 

 penelitian yang digunakan dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab 

 satu. 

4) BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai serangkaian metode-metode yang dipergunakan untuk 

 menguji atau memperolah data bagi jawaban teoritik tentative yang dihasilkan 
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 dalam Tinjauan Pustaka, yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, 

 metode pengumpulan data, unit analisis, dan unit observasi, key informant dan 

 informant, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan rencana analisis data. 

5) BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu berupa data yang telah berhasil 

 didapatkan, penyajian hasil data penelitian, dan analisis pembahasan hasil data 

 secara mendalam mengenai objek penelitian. 

6) BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

 dilakukan serta saran-saran yang berisi pendapat atau masukan terhadap hasil 

penelitian, untuk  masukan dalam memperluas wawasan dan acuan untuk 

penelitian selanjutnya, untuk masukan dan bahan evaluasi untuk Promkes 

khususnya Kabupaten Tangerang mengenai kegiatan penyuluhan jamban sehat. 

Saran juga diberikan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan masukan 

masyarakat luas atau pembaca untuk mengetahui pentingnya penggunaan jamban 

sehat bagi kesehatan. 

 

 




