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ABSTRAK

Skripsi ini beijudul “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga Melalui 
pengelolaan air untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Kelurahan 
Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan . 
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku hidup 
bersih dan sehat keluarga melalui pengelolaan air dan apa upaya kesehatan yang 
dilakukan dalam meningkatkan kesehatan melalui pengelolaan air untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Timbangan Kecamatan 
Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan perilaku keluarga dan upaya kesehatan yang
dilakukan keluarga

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan unit 
analisis adalah Keluarga (Ibu/Bapak) yang menjadi informan di Kelurahan 
Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. 
Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam pada Lima Belas 
orang Informan serta dengan melakukan observasi secara langsung. Data 
dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Keluarga di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan 
Ilir Sumatera Selatan menunjukkan bahwa keluarga di Kelurahan Timbangan 
memiliki Perilaku yang tidak baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor Predisposisi 
yang menjadi faktor yang utama dalam permasalahan ini,Karena berdasarkan hasil 
penelitian menyatakan bahwa penderita penyakit diare pada Kelurahan 
Timbangan ini memiliki kesadaran yang kurang. Baik dari sumber air, prasarana, 
tempat penyimpanan air yang digunakan serta kesadaran untuk tetap menjaga 
kebersihan tempat air, pengelolaan yang dilakukan, pengetahuan yang kurang 
terhadap pengelolaan dan perilaku yang kurang baik dalam menjaga dan 
mendapatkan kualitas air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 
tangga Adapun upaya kesehatan yang dilakukan keluarga dalam meningkatkan 
kesehatan, yaitu dengan 2 cara : 1. Pemeliharaan Kesehatan yang dibagi menjadi 2 
aspek yaitu : aspek kuratif (pengobatan penyakit) dan aspek (pemulihan 
kesehatan) dan peningkatan kesehatan yang juga mencakup 2 aspek yaitu : aspek 
preventif (pencegahan penyakit) dan aspek promotif (peningkatan kesehatan itu 
sendiri). Kemudian upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan 
dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yang disebut sarana kesehatan. Upaya 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pada umurnya dibedakan menjadi tiga : 1. 
Sarana pemeliharaan kesehatan primer ( primary care ). 2. Sarana pemeliharaan 
kesehatan tingkat dua ( secondary care ) 3. Sarana pemeliharaan kesehatan tingkat 
tiga (tertiary care). &

Kata kunci: Perilaku, Keluarga, Pengelolaan air
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan sangat

membedakan status sosial maupun usia. Semua mempunyai keinginan yang 

sama untuk mempunyai tubuh yang sehat. Tubuh yang 

menguntungkan diri sendiri juga turut berguna bagi perkembangan 

kehidupan lingkungan keluarga serta mendukung perkembangan suatu 

bangsa dan negara. Kita hendaknya menyadari bahwa kesehatan adalah 

sumber dari kesenangan, 

mempertahankan kesehatan yang baik kita harus mencegah banyaknya 

yang akan mengganggu kesehatan kita. Ancaman yang paling 

berbahaya adalah ketidaktahuan atau tahu tapi tidak mau melaksanakan.

Sesuai dengan Kebijakan Indonesia Sehat 2010 menetapkan tiga pilar 

utama yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat serta pelayanan kesehatan 

bermutu adil dan merata. Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 

Sehat 2010 telah ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan

diidamkan oleh setiap manusia dengan tidak

sehat selain

Untukkenikmatan dan kebahagiaan.

ancaman
i

Keputusan Menteri Kesehatan No. 131/Menkes/SK/II/2004 dan salah satu

Subsistem dari SKN adalah Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan Nasional Promosi kesehatan untuk mendukung upaya peningkatan 

perilaku sehat ditetapkan Visi Nasional Promosi Kesehatan sesuai Keputusan

1 Enjang, Indan. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. i 25

1
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Menteri Kesehatan RI. No. 1193/MENKES /SKW2004 yaitu "Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat 2010" (PHBS 2010).

Adapun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat itu merupakan serangkaian

kegiatan perilaku seseorang dalam kegiatan sehari-hari dengan berpedoman

PHBS itu sendiri yaitu :pada perilaku yang sehat. Adapun program 

pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, memberikan bayi 

hanya ASI saja dari umur 0 bulan sampai dengan umur 6 bulan, menimbang

bayi dan balitanya di posyandu , menggunakan air bersih untuk kebutuhan 

sehari-hari, mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, 

menggunakan jamban jika buang air besar, memberantas jentik nyamuk, 

keluarga mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Lantai rumah bukan 

dari tanah, makan buah-buahan dan sayuran tiap hari, melakukan aktifi tas 

fisik secara teratur dan terperogram/ olahraga serta tidak merokok. Sesuai 

dengan Misi nya yakni untuk memelihara dan meningkatkan mutu 

pemerataan dan keteijangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, 

mendorong kemandirian hidup bersih dan sehat bagi keluarga dan

masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta 

meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.3

Menurut Blummer derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu : lingkungan, perilaku manusia, pelayanan 

kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut Saling berkaitan dengan 

beberapa faktor lain yaitu sumber daya alam, keseimbangan ekologi,

2 Dinkes Kabupaten Ogan Ilir. Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2010 hlm.24
3 Ibid., Hlm . 25



3

kesehatan mental, sistem budaya dan populasi sebagai satu kesatuan 

lingkungan yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap derajat 

kesehatan masyarakat. 4

Sementara itu perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor 

lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dari keempat faktor 

tersebut, maka sebenarnya masing-masing faktor tersebut terkait dengan 

perilaku manusia, yakni : perilaku masyarakat dalam menyikapi dan 

mengelola lingkungannya, perilaku masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya, maupun perilaku masyarakat dan petugas 

kesehatan dalam mengelola fasilitas kesehatan dalam praktek hidup sehat 

dalam mewariskan status kesehatan bagi anak dan keturunannya.5

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya yaitu suatu kondisi atau 

keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap 

terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Ruang lingkup kesehatan 

lingkungan tersebut antara lain mencakup : perumahan, pembuangan limbah 

rumah tangga, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air 

kotor (air limbah), rumah hewan ternak (kandang) dan sebagainya. Adapun 

yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk 

memperbaiki atau mengoptimumkan lingkungan hidup manusia merupakan 

media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimum bagi 

yang hidup didalamnya.6

manusia

4
5 S**** ^mu kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta hlm 165

6 Rachmad K. Dwi Susilo, 2009. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Rajawali PRES hlm. 38
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Khususnya Kelurahan Timbangan pada pertengahan tahun 2011 

masih menghadapi berbagai masalah kesehatan salah satunya adalah 

ningkatnya jumlah penderita penyakit diare dalam kurun 3 tahun belakang 

yang di asumsikan penyakit ini berasal dari air yang digunakan serta perilaku 

keluarga dalam mengelola air untuk kebutuhan rumah tangga.

Pengelolaan air di Kelurahan Timbangan belakangan ini masih terus 

diperbincangkan karena terjadi suatu kesalahan yang berasal dari perilaku 

hidup keluarga dalam pengelolaan air yang akhir-akhir ini menjadi penyebab 

meningkatnya penyakit diare dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. 

Pengelolaan air yang dimaksud adalah pengelolaan yang dimulai dari sumber 

air yang didapatkan, prasarana yang digunakan, tempat penyimpanan air, 

pengelolaan air sebelum digunakan, penggunaan air oleh keluarga, 

pengetahuan keluarga terhadap pengelolaan air, serta perilaku keluarga 

dalam mengelola air.

Apabila penyakit diare ini terus meningkat maka akan berdampak 

pada kualitas kesehatan di Kelurahan Timbangan yang menyebabkan

me

kualitas anggota keluarga dalam hal kesehatan maupun pendidikannya serta 

penjalanan suatu peran dalam keluarga baik sebagai ayah, ibu ataupun anak 

yang akan mengalami suatu kepincangan dalam suatu sistem peranan

keluarga diakibatkan salah satu tidak menjalankan suatu peranan sebagai 

mestinya. Ketika salah seorang anggota keluarga sakit maka peran- 

peran dalam suatu keluarga akan berubah, baik dalam jangka yang singkat 

ataupun dalam jangka panjang, misalnya seorang ibu yang mempunyai dua

mana

i
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orang anak usia pra-sekolah sedang menderita penyakit diare selama 

seminggu, maka selama seminggu tersebut ia tidak melaksanakan kewajiban 

sebagai ibu rumah tangga dan tidak merawat anak-anaknya. Pada waktu ia 

sakit ia tidak mejalankan peranannya tapi ketika ia sudah sehat ia akan 

menjalankan peranannya seperti biasanya. Jelaslah bahwa ketika ada 

seseorang anggota keluarga yang sakit dengan demikian orang tersebut tidak 

menjalankan peranannya maka akan mengalami perubahan sistem keija

dalam keluarga.

Dalam penyediaan air bersih perlu diperhatikan beberapa faktor 

sebagai dasar perencanaan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat, baik 

sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat. Air bersih yang 

kualitasnya tak memenuhi syarat kesehatan akan menjadi media penularan 

penyakit. Salah satu penyakit yang ditularkan melalui air adalah penyakit 

diare yang terus meningkat dalam kurun 3 tahun di Kelurahan Timbangan. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 7

Tabel 1.1 Data penderita Penyakit Diare di Kelurahan Timbangan

Tahun 2008 230 orang
Tahun 2009 235 orang
Tahun 2010 248 orang

Sumber : Puskesmas Sp. Timbangan 2010

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah penderita 

penyakit diare yang pada tahun 2008 penderitanya sebanyak 230 

tahun 2009 penderitanya 235 orang dan tahun 2010 i

orang,

juga mengalami

7Dinkes Kabupaten Ogan Ilir. Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2010
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Melalui Pengelolaan air untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di 

Kelurahan Timbangan ini.

Kelurahan Timbangan merupakan salah satu tempat yang cukup 

strategis sebagai tempat hunian ataupun melakukan kegiatan usaha baik 

usaha makanan dan minuman yang pastinya membutuhkan air. Air yang 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya serta digunakan juga untuk kepentingan 

industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi dan 

lain-lain bisa menjadi sumber penyebaran penyakit diare, penyakit yang 

jumlah penderitanya terus meningkat dalam kurun 3 tahun belakangan ini. 

Wabah penyakit diare tersebut dapat berasal dari sumber air dan pengelolaan 

air yang digunakan. Air sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya tapi jika terdapat kesalahan dalam pemenuhan kebutuhan akan 

air serta pengelolaannya maka air yang merupakan sumber kehidupan 

tersebut dapat membawa wabah penyakit yang dapat menyerang anggota 

keluarga.

Adapun wilayah Kelurahan Timbangan merupakan bagian dari 

Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan 

pemukiman warga dengan 457 ha/m2 luas wilayah dan memiliki 6.836 jiwa 

penduduk , yang terdiri dari 3.451 jiwa penduduk laki-laki, 3.385 jiwa 

penduduk perempuan dan terdapat 1.730 KK dimana penduduk
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memanfaatkan beberapa prasarana untuk memperoleh air guna memenuhi

8
kebutuhan rumah tangga. Dapat dilihat dan tabel berikut:

Tabel 1. 2. Prasarana Air di Kelurahan Timbangan

1180 Unit/KeluargaSumur Gali
70 Unit/KeluargaSumur Pompa
50 Unit/KeluargaBak Penampungan Air Hujan ( Drum )
15 Unit/KeluargaHidran Umum

Sumber : Puskesmas Sp.Timbangan 2010

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keluarga di Kelurahan 

Timbangan memanfaatkan prasarana sumur, bak penampungan air hujan, 

serta hidran umum sebagai prasarana dalam memenuhi kebutuhan air untuk 

rumah tangga yang diketahui permasalahannya terjadi pada perilaku keluarga 

serta pengelolaannya yang menyebabkan masih terdapat bakteri penyebab 

penyakit diare yang terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun

belakangan ini.

Berdasarkan dari penjelasan dan data penyakit diare yang semakin

meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir serta data prasarana air yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan 

Timbangan maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada perilaku hidup 

bersih dan sehat keluarga melalui pengelolaan air untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya 

Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

8
Kabupaten Ogan Ilir. Profil Kelurahan Timbangan / Data Monografi Kecamatan Indralaya 
Utara Kabupaten Ogan Ilir; 2010
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat keluarga melalui 

pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di 

Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan 

Ilir Sumatera Selatan ?

2. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan kesehatan melalui 

pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di 

Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan

Ilir Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

li Untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat keluarga melalui 

pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di 

Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan 

Ilir Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam 

meningkatkan kesehatan melalui pengelolaan air untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga tangga di Kelurahan Timbangan 

Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
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1.4. Manfaat Penelitian

penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagaiManfaat 
berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 
masukan atau sumbangan bagi kelembagaan dan instansi, Khususnya 

Dinas Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat keluarga melalui pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga 

diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan studi
sosiologi pendidikan. Khususnyasosiologi kesehatan dan 

pengembangan dalam pembahasan mengenai pengetahuan dan perilaku
kesehatan keluarga.

1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Perilaku
Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dari organisme itu

sendiri. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar,

perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam 

kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat 

timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkah 

dilakukan dalam rangka penata laksanaan yang holistik dan 

komprehensif.9

9 Notoadmodjo, Soekidjo. 2007.Kesehatan Masyarakat Umu dan Seni. Rineka Ciptajakarta hlm 
131
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termasuk dalam hal kesehatanPerilaku hidup seseorang, 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari orang 

itu sendiri, pengaruh orang lain yang mendorong untuk berperilaku baik 

atau buruk, maupun kondisi lingkungan sekitar yang dapat mendukung

terhadap perubahan perilaku. Perilaku dan gejala-gejala perilaku yang 

tampak pada kegiatan manusia tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik 

keturunan dan lingkungan. Secara umum faktor genetik dan 

lingkungan merupakan penentu dan perilaku makhluk hidup termasuk 

salah satunya perilaku manusia. Faktor keturunan atau genetik 

merupakan konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan makhluk 

hidup itu untuk selanjutnya. Sedangkan lingkungan merupakan kondisi 

atau lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. Suatu mekanisme 

pertemuan antara kedua faktor tersebut dalam rangka terbentuknya 

perilaku disebut proses belajar.

Perilaku kesehatan pada dasar nya adalah suatu respon seseorang 

(individu) terhadap stimulus yang bekenaan dengan sakit dan penyakit, 

system pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan.10 Menurut 

Skinner seorang Ahli perilaku seperti dikemukakan oleh Soekidjo 

Notoadmodjo dalam buku Ilmu Kesehatan Masyarakat, bahwa perilaku 

merupakan hasil hubungan antar stimulus dan respon, ada 2 respon yang 

dibedakan yaitu:

atau

1. Respondent respons atau reflexive respons, ialah 

ditimbulkan oleh
respons yang 

rangsangan-rangsangan tertentu. Perangsang yang

Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Ciptal65
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dimaksud adalah elictiting stimuli, kerena menimbulkan respon yang 

relative tetap misalnya penumpukan sampah organtc menimbulkan bau
demikian iniyang busuk. Pada umumnya perangsang-perangsang yang 

mendahului respons yang ditimbulkan. Respondent respons (respondent

behavior) mencakup juga emosi respons yang timbul karena adanya hal 

yang kurang mengenakakan makhluk hidup yang bersangkutan.

2. Operant respons atau instrumental respons adalah respons yang timbul 

dan berkembang yang diikiti oleh perangsang tertentu. Perangsang

semacam ini disebut reinforcing stimuli. Karena perangsang-perangsang 

tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh makhluk hidup.

Di dalam kehidupan sehari-hari, respon jenis pertama (responden 

respons atau responden behavior) sangat terbatas keberadaanya pada 

manusia. Hal ini disebabkan karena hubungan yang pasti antara stimulus dan

respons kemungkinan untuk memodifikasinya adalah sangat kecil.

Sebaliknya operant respons atau instrumental behavior merupakan bagian

terbesar dari perilaku manusia, dan kemungkinan untuk memodifikasinya

sangat besar, bahkan dapat dikatakan tidak terbata. Fokus teori skinner ini 

adalah pada respon atau jenis perilaku kedua ini. 11

1.5.2. Perilaku Hidup Bersih dan sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku 

kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan 

masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat menolong dirinya

U S°ekidj°' 2003' Pendidikan dan Periuk» Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta
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sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 

Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat 

menjadi perilaku sehat, dan menciptakan lingkungan sehat di rumah 

tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan 

oleh setiap anggota rumah tangga serta dipeijuangakan oleh semua pihak 

secara keseluruhan (totalitas).

Adapun program Pemerintah mengenai Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat itu sendiri yaitu : 12

1. Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan,
2. Memberikan bayi hanya ASI saja dari 0 bulan sampai dengan umur 6 

bulan dan menimbang bayi dan balitanya di posyandu,
3. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,
4. Mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun,
5. Menggunakan jamban jika buang air besar,
6. Memberantas jentik nyamuk, makan buah-buahan dan sayuran tiap 

hari,
7. Keluarga mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
8. Lantai rumah bukan dari tanah,
9. Melakukan aktifitas fisik secara teratur dan terperogram/ olahraga,

dan
10. Tidak merokok.

1.5.3. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup b 

dengan keterikatan aturan, emosional dan individu

ersama

mempunyai peran

12
Dinkes Kabupaten Ogan Ilir. Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2010
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masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga . Keluarga adalah 

unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau 

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya ,14 

2.Tipe-Tipe Keluarga

Friedman (1998) menyatakan bahwa tipe-tipe keluarga dibagi atas 

keluarga inti, keluarga orientasi, keluarga besar. Keluarga inti adalah 

keluarga yang sudah menikah, sebagai orang tua, atau pemberi nafkah. 

Keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak mereka baik anak kandung 

ataupun anak adopsi. Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga 

yang didalamnya seseorang dilahirkan, Keluarga besar yaitu keluarga inti 

ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah 

seperti kakek dan nenek, paman dan bibi15

1.5.4. Air

a. Pengertian Air:

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah 

udara. Sekitar % bagian tubuh kita terdiri atas air, tidak seorang pun dapat 

bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air.

Ditinjau dari ilmu kesehatan masyarakat, penyedian sumber air 

bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena penyedian air 

bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat..

13 Friedman, M.M.(1998). Keperawatan Keluarga Teori dan Praktek,, Edisi 3.Jakarta* 
Hlm. 255

Suprajitno. (2004). Asuhan Keperawatan Keluarga. Jakata: EGC Hlm * 195 
5 Ibid., Hlnii 195

EGC
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b. Sumber Air

Air yang berada di permukaan bumi berasal dari berbagai sumber. 

Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air hujan, air 

permukaan, dan air tanah, berikut penjelasannya :

1. Air Hujan (Angkasa)

Air hujan atau air angkasa merupakan sumber utama air di bumi. 

Air ini dapat dijadikan sebagai sumber air minum, tetapi air ini tidak 

mengandung kalsium, sehingga perlu dilakukan penambahan kalsium. 

Walau sat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut 

cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. 

Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu disebabkan oleh partikel 

debu, mikroorganisme, dan gas (karbondioksida, nitrogen, dan 

amonia).

2. Air permukaan

Air permukaan yang meliputi: badan-badan air semacam sungai, 

danau, telaga, waduk, rawa, teijun dan sumur permukaan sebagian 

besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Oleh 

karena keaadaan terbuka, maka air permukaan mudah terkena 

pengaruh pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. Air 

seperti ini harus mendapat disinfeksi yang baik sebelum didistribusikan 

kepada konsumen. Pembebasan tempat pengambilan air untuk 

penyediaan air bersih sangat penting. Tempat pengambilan air harus
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diletakkan diatas aliran dan sejauh mungkin dari tempat buangan air 

limbah industri dan air bekas pengairan pertanian.

!3. Air Tanah (Ground Water)

Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi 

yang kemudian mengalami per lokasi atau penyerapan ke dalam tanah 

dan mengalami proses filtrasi secara alamiah bawah tanah, sehingga 

membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih mumi dibanding 

sumber air lain, d i antaranya air air tanah biasanya bebas dari kuman 

penyakit dan tidak perlu mengalami proses purifikasi atau penjernihan, 

persedian air tanah juga cukup banyak sepanjang tahun, saat musim 

kemarau sekalipun. 16

i

!

c. Sumber Air Bersih dan Aman

Air yang diperuntukan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber 

air yang bersih dan aman. Berikut ini adalah batasan-batasan sumber air yang 

bersih dan aman.

• Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
• Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
• Tidak berasa dan tidak berbau.

• Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik/rumah 

tangga.

• Memenuhi standar minimal yang dikemukakan oleh WHO atau 

Departemen Kesehatan RI.

16 Mubarak, Wahid I dan Chayatin Nunil. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat : 

Aplikasi. Salemba Medika, Jakarta
: Teori dan
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Air dikatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit,
• 17bahan -bahan kimia yang berbahaya, dan sampah atau limbah industri, 

d. Sumber Air Bersih

Air bersih untuk kebutuhan dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Namun seringkah sumber air bersih jauh dari lokasi tempat tinggal suatu

kelompok masyarakat, sehingga sulit dan membutuhkan tenaga dan biaya
18untuk mendapatkannya. Sumber-sumber air tersebut adalah:

• Mata air

• Air sumur (sumur dalam atau sumur dangkal)

• Air ledeng atau perusaahan air minum

• Air hujan

• Air dalam kemasan

e. Masalah yang berkaitan dengan air

• Sarana air bersih yang tidak sehat

Sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat 

menjadi sumber penularan penyakit. Masih ada masyarakat yang 

mengambil air untuk keperluan rumah tangga berasal dari air sungai 

atau mata air yang tidak terlindungi, tindakan ini tidak tidak baik 

karena air yang diambil tidak sehat. Sarana penampungan air hujan 

yang sudah retak-retak tidak dapat melindungi air hujan yang

Mubarak, Wahid 1 dan Chayatin Nurnl. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat : 
Aplikasi. Salemba Medika, Jakarta

18 Dinkes Kabupaten Ogan Ilir. Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2010

: Teori dan
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disimpan di dalamnya agar tetap bersih, karena dinding yang retak 

menjadi tempat berkembangbiaknya lumut yang dapat mengotori air. 

Bahkan ada juga yang memanfaatkan drum sebagai bak 

penampungan air hujan yang cenderung mudah karatan bila 

digunakan sebagai media penampungan ait, Sumur pompa tangan 

yang tidak dilengkapi lantai kedap air menjadikan sumur tersebut 

tidak sehat, karena air bekas pakai dapat meresap kembali ke dalam 

sumur tersebut.

1.5.5. Pengelolaan air

Pengelolaan air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air

sehingga air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari

meruapak air yang bebas bakteri pembawa penyakit.

1.5.6. Kebutuhan Rumah Tangga

Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis 

dan macam kebutuhan dan hal yang berkaitan dengan pengelolaan air ini 

yaitu pemenuhan akan mineral yang lebih banyak dibandingkan dengan 

kebutuhan karbonhidrat, protein dan vitamin pada tubuh. Air merupakan 

kebutuhan utama mahluk hidup. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak 

hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai kebutuhan rumah 

tangga. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar
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antara 150-200 liter/35-40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan 

bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan

masyarakat

Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada 

kekurangan makanan. Di dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar 

terdiri dari air. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60 % berat badan terdiri dan 

air, untuk anak-anak sekitar 65 % dan untuk bayi sekitar 80%.

1.5.7. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat, misalnya yang dilakukan oleh Kasnodihaijo, dkk “Metoda 

Pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kaitannya dengan Kesehatan 

Lingkungan dan Higiene Sanitasi pada Keluarga di Subang Jawa Barat”. 

Menekankan pada pelembagaaan perilaku hidup bersih dan sehat, latar 

belakang masalahnya yaitu paradigma sehat dengan mengutamakan pada 

upaya pencegahan dan bukan penyembuhan penyakit merupakan kebijakan 

Depkes yag telah diterapkan. Banyak warga masyarakat yang masih 

berorientasi pada penyembuhan penyakit bukan pada pencegahan penyakit. 

Hasil penelitian dari penelitian diatas yaitu : perilaku masyarakat belum 

mengarah pada perilaku hidup bersih terutama kaitannaya dengan kesehatan 

lingkungan dan hygiene perorangan. Adapun faktor-faktor 

mempengaruhi kebiasaan hidup bersih dan sehat adalah : Lingkungan, 

pengetahuan terhadap kesehatan lingkungan dan sarana atau prasarana yang

yang
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menandai hal yang mendukung kebiasaan hidup bersih dan sehat yaitu . 

olahraga, makan, istirahat, kedisiplinan, kebiasaan, dan kesadaran terhadap 

hidup bersih dan sehat.

Penelitian lainnya dari Yunindyawati S.Sos. M.Si. Dosen Fisip Unsri 

dalam “ Pola Perilaku Kesehatan Keluarga Miskin di Kota Palembang”. 

Menemukan bahwa kondisi lingkungan dan pemukiman kumuh di daerah 30 

ilir tidak memenuhi syarat hidup sehat. Informan memahami hidup sehat 

sebagai hidup dengan terpenuhnya segala kebutuhan pokok serta lingkungan 

yang bersih. Persepsi mereka tentang sakit adalah keadaan tubuh yang tidak 

bisa beraktivitas. Mereka menganggap ia sakit apabila sakit yang dideritanya

cukup parah, ketika mengalami sakit pertama kali yang dilakukan adalah

meminum obat yang dibeli di warung, jika sakit belum sembuh dibawa ke

puskesmas atau bidan yang ada didekat rumah mereka, mereka tidak

langsung membawa ke dokter/ bidan karena kondisi ekonomi dan tidak

memiliki uang. Selain itu informan juga mengandalkan jasa dukun untuk 

mengobati rasa sakit, setelah dukun tidak mampu menyembuhkan, dukun 

tersebut menyarankan untuk dibawa ke dokter, selain membeli obat 

di warung dan berobat ke dokter mereka juga menggunakan tanaman 

tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Strategi ini digunakan untuk 

menghindari biaya yang besar jika harus pergi ke dokter/ tenaga medis 

lainnya.

Penelitian selanjutnya yang beijudul “Kualitas Bakteriologi Air dan 

Perilaku Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara dalam Kaitan Angka
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dilakukan oleh DR. Ahmad Muhlisin. TujuanKejadian Diare”, yang 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas bakteriologi air dan perilaku 

kesehatan dalam menggunakan air oleh masyarakat di Kecamatan

Banjarmasin Utara tahun 2003. Informan yang digunakan adalah para ibu- 

ibu yang mempunyai anak Balita yang menderita penyakit diare dan 

masyarakat yang berobat ke puskesmas di kecamatan Banjarmasin utara 

pada bulan Maret dan April 2003. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui 

adanya hubungan antara perilaku kesehatan dengan penyakit diare yang 

sumbernya dari air yang digunakan yang menyimpulkan bahwa perilaku 

kesehatan yang kurang baik dapat menimbulkan resiko diare 10,789 kali 

besar dibandingkan dengan perilaku kesehatan baik.

Berbeda dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada Perilaku hidup bersih dan sehat keluarga melalui 

pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta upaya-upaya 

yang dilakukan oleh keluarga dalam meningkatkan kesehatan melalui 

pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di lingkungan 

tempat tinggal mereka.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kesehatan sangat diidamkan oleh setiap manusia dengan tidak 

membedakan status sosial maupun usia. Semua mempunyai keinginan yang 

mempunyai tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat selain 

menguntungkan diri sendiri juga berguna bagi perkembangan kemajuan

sama untuk
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suatu bangsa dan negara. Kita hendaknya menyadari bahwa kesehatan adalah 

sumber dari kesenangan, kenikmatan dan kebahagian. Karena itu, adalah 

bijaksana bila kita selalu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk 

mempertahankan kesehatan yang baik kita harus mencegah banyaknya 

yang akan mengganggu kesehatan kita. Ancaman yang paling 

berbahaya adalah ketidaktahuan atau tahu tapi tidak mau melaksanakan.

Untuk mencapai pembangunan yang akan dilaksanankan di berbagai 

bidang perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan. Sebagai Negara 

yang sedang berkembang , Indonesia menghadapi masalah diberbagai bidang 

kesehatan cenderung timbul karena pengetahuan dan kesadaran mastyarakat 

akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat yang layak huni yang 

masih sangat rendah. Hal ini menimbulkan adanya lingkungan yang terkesan 

kumuh, tidak layak huni dan berpotensi sebagai tempat berbagai wabah 

penyakit diare, typus, colera, disentri, malaria, demam berdarah, dan 

penyakit lainnya.

Masalah yang ada di Kelurahan Timbangan ini adalah meningkatnya 

penderita penyakit diare selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, dimana di 

asumsikan bahwa penyakit ini berasal dari prasarana yang digunakan serta 

perilaku keluarga dalam hal pengelolaan air yang salah. Dimana pengelolaan 

air menggunakan Teori Penggunaan dan Pemenuhan Kebutuhan yaitu 

keluarga sebagai unit analisis disini menggunakan air sebagai salah satu 

kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat dielakkan lagi kegunaanya.

ancaman

19
Enjang, Indan. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Citra Aditya Bakti, Bandung
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Jadi jika air sulit di dapat maka kelangsungan hidup manusia pun akan

terganggu.

Dari penjelasan diatas maka peneliti menggunakan Teori Behaviorisme,

dimana Teori Behaviorisme adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi

belajar dalam diri. Teori Behaviorisme dari Lawrence Green, dimana

Green mencoba menganalisa perilaku manusia berangkat dari tingkat

kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2

faktor pokok, yakni faktor perilaku (behavior causes) dan faktor dari luar

perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya prilaku itu sendiri ditentukan
#

atau terbentuk dari 3 faktor yakni:

1. Faktor - faktor presdisposisi (presdisposisi factors), yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan juga 

variasi demografi, seperti : status ekonomi, umur,dan jenis kelamin. 

Faktor ini lebih bersifat dari dalam diri individu tersebut.

proses

2. Faktor - faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas — fasilitas atau 

sarana-sarana kesehatan, misalnya Puskesmas, Rumah Sakit, dll.

3. Faktor- faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam 

sikap dan perilaku seperti contoh dari tokoh masyarakat, , tokoh agama, 

termasuk petugas kesehatan, undang- undang peraturan-peraturan baik

pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. 

Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat dari Bagan 1. 3 dibawah ini:

Notoatmodjo, Soekidjo.2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi Rineka Cipta. Jakarta.

dari
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Bagan 1.3 Kerangka Pemikiran

Perilaku Keluarga

Pengelolaan air untuk 
kebutuhan rumah tangga 
misalnya mtandi, minum, 
mencuci dsb

Penyakit diare

perilaku

I
Teori behaviorisme 
(Lawrence Green)

tI Sfy r

2.Faktor pendukung 
(enabling factors): 
lingkungan fisik berupa fasilitas- 
fasilitas
kesehatan, misalnya Puskesmas, 
Rumah Sakit, dll.

3 .Faktor pendorong (reinforcing 
factors):
yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku seperti dari tokoh 
masyarakat, tokoh agama, serta 
netusas kesehatan.

I, Faktor Presdisposisi 
(presdisposisi factors): 
pengetah uan,s ikap,kepercayaan, 
keyakinan, nilai-nilai dan juga 
variasi demografi, seperti : status 

• ekonomi, umur, dan jenis kelamin.

atau sarana-sarana

Upaya Kesehatan Keluarga

Perilaku Hidup bersih dan 
sehat keluarga

Sumber: Notoatmodjo, Soekidjo.2005. Promosi Kesehatan 
Jakarta. Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta.
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3) mendefinisikan bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

dapat diamati, adapun tujuan utama dalam metode penelitian 

kualitatif ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang 

sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-
2j

akibat dari suatu gejala tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai 

suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian 

ini tidak melakukan pengajuan hipotesis dan lebih menekan kan pada nilai- 

nilai yang terkandung pada sifat suatu penyelidikan. Mencari jawaban 

pada pertanyaan yang menekankan bagaimana makna pengalaman sosial 

yang diperolehnya atau diterimanya.

yang

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Timbangan 

Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Adapun

Bugin, Burhan, 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers
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lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah lingkungan tempat tinggal 

penduduk yang pada 3 tahun terakhir angka penderita penyakit diare 

meningkat dari tahun 2008 yakni 230 orang, tahun 2009 yakni 235 orang dan 

tahun 2010 yakni 248 orang penderita berdasarkan data yang didapat dari 

puskesmas Kelurahan Timbangan.

Penelitian ini lebih difokuskan di 2 RT yaitu RT. 03 dan RT.05 yang 

beijumlah 10 Keluarga karena pada ke dua RT ini yang memiliki penderita 

paling banyak dibanding RT yang lain, pemilihan 2 RT ini dilakukan agar 

mendapatkan variasi jawaban karena memiliki daerah yang agak berbeda, di 

RT. 03 hampir rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, 

pekeijaan yang cukup baik dibandingkan di RT.05.

terus

1.7.3. Definisi Konsep

1. Perilaku
Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dari organisme 

itu sendiri yang merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) 
dan tanggapan (respon).

2. Perilaku Hidup Bersih dan sehat
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku 

kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan 

masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat menolong 

dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di 
masyarakat.

3. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai 
peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga
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adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya 

4. Air
Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara.

5. Pengelolaan air
Pengelolaan air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak 

air sehingga air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari* 

hari meruapak air yang bebas bakteri pembawa penyakit

6. Kebutuhan Rumah Tangga
Kebutuhan rumah tangga merupakan suatu upaya yang harus 

dilakukan atau dimiliki oleh keluarga untuk melangsungkan kehidupan

1.7.4. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
00 • 9 minformasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian . Dari penelitian ini 

akan menjaring sebanyak mungkin informasi dan berbagai macam sumber.

Oleh karena itu pengambilan informan yang bertujuan untuk mengambil 

informasi dan jawaban dari orang-orang yang mengetahui permasalahan 

yang diteliti dan juga untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan 

sesuai dengan sasaran. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok 

yakni:

1. Informan Utama, yaitu keluarga (Ibu/Bapak) yang merupakan 

masyarakat Kelurahan Timbangan Khususnya di RT. 03 dan RT.05 yang

Usman Husnaini dan Pumomo Setiady akbar, 2003, “Metode Penelitian Sosial” 
PT.Bumi aksara Hlm.6

Jakarta :
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berjumlah 10 keluarga. Pemilihan 2 RT ini karena dari informasi yang 

didapat jumlah penderita penyakit diare paling banyak di derita oleh 

keluarga dari ke dua RT ini. Adapun karakteristik informan yang diteliti 

yaitu:

a. Agar informasi yang didapat lebih dalam penggaliannya maka 

peneliti hanya memfokuskan kepada 10 orang informan utama yang 

terdiri dari 7 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.

b. Dari informasi yang didapat manyatakan bahwa ke 10 informan ini 

yang dalam 3 bulan terakhir ini menderita penyakit diare.

c. Berusia 25-60 tahun.

2. Informan Kunci, yaitu terdiri dari : Petugas Kesehatan ( Perawat dan

Penyuluh ) di Puskesmas Timbangan, pihak Kelurahan, dan Ketua

RT/lingkungan di Kelurahan Timbangan yang berjumlah 5 orang.

1.7.5, Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Keluarga. 

Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang tinggal di wilayah Kelurahan 

Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kab.Ogan Ilir Sumatera Selatan 

yang lebih difokuskan kepada Ibu/Bapak yang menjadi informan utama di 

RT. 03 dan RT.05 yang berjumlah 10 Keluarga dengan pertimbangan bahwa 

dari informasi yang didapat manyatakan bahwa ke 10 informan ini yang 

dalam 3 bulan terakhir ini menderita penyakit diare, dan pada ke dua RT ini 

yang memiliki penderita paling banyak dibanding RT yang lain.
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1.7.6 Data dan Sumber Data

Menutur Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain 23. Oleh karena itu, jenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah sumber data utama yang berupa hasil pembicara dan tindakan 

serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan 

melalui hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan oleh 

peneliti di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten 

Ogan Ilir Sumatera Selatan. Sumber data primer diperoleh dari observasi 

dan wawancara dengan informan dan pihak-pihak terkait yang mampu 

memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data diluar dari data primer yang 

menjadi penunjang dalam penelitian. Sumber data sekunder diperoleh 

dari studi pustaka melalui buku-buku, dokumen-dokumen, arsip pihak 

terkait, artikel dan koran untuk memberikan pemahaman berkaitan 

dengan fokus penelitian. Data sekunder pada penelitian ini antara lain 

guna memperoleh gambaran umum dari lokasi penelitian dan tinjauan 

pustaka mengenai penelitian-penelitian tentang Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Keluarga di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya 

Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

23
Molcong. J. Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 

hlm.157
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1.7.7 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif penelitian tidak mempunyai batas yag 

tegas karena desain dan fokus penelitiannya dapat berubah-ubah.

Adapun dalam penelitian ini mempunyai 3 tahapan dalam melakukan 

penelitian yaitu 24 :

1. Adapun langkah awal penelitian ( Getting in ) yaitu tahapan awal dalam 

usaha memasuki lapangan untuk penelitian. Langkah ini dilakukan 

dengan observasi secara langsung terhadap berbagai reaksi yang 

berpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena yang menjadi objek 

penelitian. Tahap ini ditandai dengan melakukan penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, dan memilih 

informan untuk penelitian.

2. Langkah tahap selanjutnya ( getting along), merupakan proses yang 

dilakukan selama penelitian beijalan yang berupa pencarian data-data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Disaat memasuki lokasi penelitian, 

peneliti mulai melakukan pedekatan dengan para informan dan menjalin 

hubungan yang tetap dipertahankan walaupun penelitian sudah selesai di 

lakukan, kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap 

penggalian informasi dan mencarian data-data yang diperlukan untuk 

kelangsungan penelitian, adapun penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam.

3. Pada langkah atau tahap akhir ( getting out ) penelitian, setelah sudah 

mendapatkan data yang lengkap dan kejenuhan dilapanagan sudah 

melanda, maka sudah saatnya peneliti menyelesaikan pencaharian data 

dan menjalankan kegiatan selanjutnya, yaitu mengolah data yang telah 

diperoleh dari lapangan.

24 Usman Husnaini dan Pumomo Setiady akbar, 2003, “Metode Penelitian Sosial”,

PT.Bumi aksara h!m.4
Jakarta :
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1.7.8 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Huberman, 

(1985), ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian 

kualitatif yaitu:25

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 

tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan. 

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatiannya pada data yang 

terdapat di lapangan untuk terlebih dahulu di kumpulkan. Data tersebut 

selanjutnya dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan 

maksud penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan 

Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera

Selatan mengenai perilaku hidup bersih itu sendiri. Data yang cocok

kemudian akan diambil data yang terpilih akan disederhanakan dalam

arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang 

tersebar, menelusuri tema yang bertujuan untuk merekomendasikan data

tambahan. Kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data yang

menjadi uraian singkat.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu susunan informasi 

memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan

yang

Moleong. J. Lexy. 2010. Metode Penelitian Kuaiitatif.Bandnng : PT. Remaja Rosdakarva 
Hlm.287
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melihat penyajian data, maka peneliti akan memahami apa yang teijadi 

serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeijakan sesuatu pada 

analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Penyajian data 

disini berupa data-data hasil observasi dan wawancara pada masyarakat 

di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kab.Ogan Ilir 

Sumatera Selatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang telah 

dilakukan selama proses penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik

kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dibuat

perlu dilihat dan dipertanyakan kembali, sambil meninjau secara pintas 

pada cacatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

Pada tahap ini pula peneliti melakukan uji kebenaran terhadap setiap 

makna yang muncul dari data melalui pengecekan ulang kepada 

informan pendukung terhadap setiap temuan yang diperoleh masyarakat 

di Kecamatan Indralaya Utara Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan 

Ilir Sumatera Selatan.
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1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan penelitian mengenai “perilaku hidup 

bersih dan sehat keluarga melalui pengelolaan air untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di kelurahan timbangan kecamatan inderalaya utara 

kabupaten ogan ilir sumatera selatan” ini adalah sebagai berikut:

Berisi Pendahuluan yang mengulas tentang latar belakangBABI

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka,

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABU Tentang Deskripsi Wilayah Penelitian yang meliputi: gambaran

umum, mulai dari letak dan batas wilayah, kependudukan, jumlah

berdasarkan jenis kelamin, agama, pekeijaan, sarana dan 

prasarana kesehatan, kehidupan dan kegiatan sosial penduduk, 

dan gambaran informan utama dan informan pendukung.

Tentang pembahasan dan Analisis Data yang menjelaskan tentang 

temuan-temuan di lapangan serta analisis sosiologis terhadap 

permasalahan penelitian yang mencakup Perilaku keluarga dalam 

pengelolaan air dan upaya kesehatan dalam peningkatan 

kesehatan keluarga melalui pengelolaan air untuk kebutuhan 

rumah tangga.

Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan.

BAB III

BAB IV
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