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Latar Belakang 

PerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) 

adalahsemuaperilakukesehatan yang 

dilakukanatasdasarkesadaransehinggaanggotakel

uargadapatmenolongdirinyasendiri di 

bidangkesehatandanberperanaktifdalamkegiatan-

kegiatankesehatan di 

masyarakat.PerilakuHidupBersihdanSehat di 

rumahtanggaadalahupayauntukmemberdayakana

nggotarumahtangga agar tahu, 

maudanmampumempraktekkan (Depkes RI, 

2010). 

Kesehatanadalahhakasasimanusiadanse

kaligusinvestasiuntukkeberhasilanpembangunan

bangsa.Pembangunan 

kesehatandiarahkanuntukmencapai Indonesia 

Sehat, yaitusuatukeadaandimanasetiap orang 

hidupdalamlingkungan yang sehat, 

berperilakuhidupbersihdansehat, 

mempunyaiaksesterhadappelayanankesehatansert

amemilikiderajatkesehatan yang setinggi-

tingginya (Dinkes, 2009). 

PHBS dipengaruhiolehperilakuseseorang, 

danperilakuitusendiriterbagimenjaditigaaspek, 

yakni: pengetahuan, sikapdanpraktik. 

Pengetahuanadalahpemahamansubjekmengenaio

bjek yang 

dihadapinya.Sikapmerupakanreaksiatauresponsse

seorang yang masihtertutupterhadapsuatu 

stimulus atauobjek.Adapuntingkat-

tingkatpraktekmeliputi, 

persepsiyaitumengenaldanmemilihberbagaiobjek

sehubungandengantindakan yang 

akandiambilmerupakanpraktektingkatpertamaSu

atusikapbelumotomatisterwujuddalambentuktind

akan.  

HasilRisetKesehatanDasar (Riskesdas) 

2010 Secaranasional, penduduk yang 

telahmemenuhikriteria PHBS baiksebesar 

38,7%. Terdapat lima provinsidenganpencapaian 

di atasangkanasionalyaitu DI Yogyakarta 

(59,4%),Bali (53,7%), Kalimantan Timur 

(52,4%), Jawa Tengah (51,2%), dan Sulawesi 

Utara (50,4%). 

Sedangkanpropinsidenganpencapaian PHBS 

rendahberturut-turutadalahGorontalo (33,8%), 

Riau (30,1%), danSumatera Barat (28,2%), Nusa 

Tenggara Timur (26,8%), Papua (24,4%). 

(Depkes RI, 2010). 

PerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) 

tersebutharusdimulaidaritatananrumahtangga, 

karenarumahtangga yang sehatmerupakanaset 

modal pembangunan di masadepan yang 

perludijaga, 

ditingkatkandandilindungikesehatannya. 

Beberapaanggotarumahtanggamempunyaimasara

wanterkenapenyakitinfeksidan non infeksi, 

olehkarenaituuntukmencegahnyaanggotarumahta

nggaperludiberdayakanuntukmelaksanakanPerila

kuHidupBersihdanSehat  (PHBS)  (Depkes RI, 

2009). 

Sebelumnya telah dilakukan peneletian 

lain tentang PHBS olehHabibah (2008) 

tentangHubunganPengetahuandenganSikapterha

dapPenerapanPerilakuHidupBersihdanSehatdala

mRumahTangga di PuskesmasSidomulyo, 

menunjukkanadanyahubunganbermaknaantarape

ngetahuanterhadappenerapanPerilakuHidupBersi

hdanSehatdalamRumahtangga, dengannilai p 

value 0,033≤ 0,05, 

makapengetahuanberhubungandenganpenerapan

perilakuhidupbersihdansehatdalamrumahtangga.J

adidapatdisimpulkanbahwapengetahuanternyatab

erpengaruhterhadapperilakuhidupbersihdansehat

masyarakat. 

Survei pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap 10 orang tua yang ada di 

Lingkungan RT 17 RW 04 Desa Carita 

menunjukkan 4 diantaranya mengetahui tentang 

PHBS sedangkan sisanya tidak mengetahui 

tentang PHBS, tetapi kesepuluh orang tua 

tersebut belum memahami pentingnya PHBS 

dalam kehidupan sehari-hari. 

BerdasarkanUraiandiatasmakapenuluist

ertarikmengambiljudulpenelitiantentangGambara

nPengetahuanKeluargaTentangPerilakuHidupBe

rsihdanSehatRumahTangga di Rt 17 Rw 04 

DesaCaritaKabupatenPandeglangProvinsiBanten

Tahun 2011. 



METODE PENELITIAN 

 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian 

deskriptif, dengan rancangan penelitian 

survey deskriptif. Pada umumnya survei 

deskriptif digunakan untuk membuat 

penilaian terhadap suatu kondisi dan 

penyelenggaraan suatu progam di masa 

sekarang, kemudian hasilnya digunakan 

untuk menyusun perencanaan perbaikan 

progam tersebut (Notoatmojo, 2010 hal : 

35). 

Survey deskriptif juga dapat 

didefinisikan suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu fenomena yang 

terjadi dalam masyarakat. Dalam bidang 

kesehatan masyarakat survei deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan atau 

memotret masalah kesehatan serta yang 

terkait dengan kesehatan sekelompok 

penduduk atau orang yang tinggal dalam 

komunitas tertentu (Notoatmodjo, 2010 hal : 

35-36). 

 

 

 

Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010, hal 115 ). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kepala keluarga di 

RT 17 RW 04 Kp. Cibeureum Desa 

Carita Kecamatan Carita 

Kabupaten Pandeglang Provinsi 

Banten 2011. 

2. Sampel 

 Sampel adalah objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2010, hal 115). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

data primer, sehingga tidak perlu 

menggunakan penghitungan sampel, 

untuk menentukan jumlah responden. 

Penyajian Data 

Penyajian Data merupakan cara 

bagaimana untuk menyajikan data sebaik-

baiknya agar mudah dipahami oleh 

pembicara ( Hidayat, 2009:148). Dalam 

penelitian ini penyajian data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan tabel dan 

narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengetahuan keluarga tentang PHBS keluarga dalam rumah tangga 

Distribusi Frekuensi GambaranPengetahuanKeluargaTentangPHBS 

di RT 17 Rw 04 Kp. Cibeureum Desa Carita Kabupaten Pandeglang 

Provinsi Banten Tahun 2011 

 

 
Pengetahuan Frekuensi (F) Persentase (%) 

Baik 32 78,0 

Cukup 5 12,2 

Kurang 4 9,8 

Jumlah 41 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di interpretasikan bahwa dari 41 responden 

yang memilikipengetahuanBaikmayoritas32responden (78,0%),  yang 

memilikipengetahuanCukupsebanyak5responden (12,2%), yang 

memilikipengetahuankurangsebanyak4respnden (9,8%).  



Hasil 

Distribusi Frekuensi 

GambaranPengetahuanKeluarga 

TentangPHBS di RT 17 Rw 04 Kp. 

Cibeureum Desa Carita Kabupaten 

Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2010 

 

 Dari hasil penelitian bahwa dari 41 

responden yang 

memilikipengetahuanBaikmayoritas32respo

nden (78,0%),  yang 

memilikipengetahuanCukupsebanyak5respo

nden (12,2%), yang 

memilikipengetahuankurangsebanyak4respn

den (9,8%) tentang PHBS.  

 Berdasarkan teori dari Depkes RI, 

(2008)  PHBS di Rumah Tangga adalah 

upaya untuk memberdayakan anggota rumah 

tangga agar tahu, mau dan mampu 

melaksanakan perilaku hidup bersih dan 

sehat serta berperan aktif dalam gerakan 

kesehatan di masyarakat. PHBS di 

RumahTanggadilakukanuntukmencapaiRum

ahTanggaSehat.Rumahtanggasehatberartima

mpumenjaga, meningkatkan, 

danmelindungikesehatansetiapanggotarumah

tanggadarigangguanancamanpenyakitdanlin

gkungan yang 

kurangkondusifuntukhidupsehatsehingga 

terlihat bahwa teori tidak sesuai dengan 

fakta yang terjadi di Rt 17 Rw 04 desa carita 

kepala keluarga, pengetahuan tentang PHBS 

oleh keluarga sudah baik, namun masih 

banyak keluarga yang tidak memiliki 

jamban sendiri, sampah masih berserakan 

dan kesehatan keluarga tergolong kurang 

baik. Peneliti berpendapat bahwa PHBS 

merupakan salah satu strategi yang dapat 

ditempuh untuk menghasilkan kemandirian 

di bidang kesehatan baik pada masyarakat 

maupun pada keluarga, artinya harus ada 

komunikasi antara kader dengan 

keluarga/masyarakat untuk memberikan 

informasi dan melakukan pendidikan 

kesehatan. Sehingga masyarakat yang tahu 

menjadi mau dan mampu sesuai yang 

dijabarkan oleh Depkes, RI (2008). 

Masyarakat tidak hanya tahu tentang PHBS 

tapi juga mau dan mampu untuk menerapkan 

PHBS 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan di RT 17 rw 04 Desa 

Carita Kecamatan Carita Kabupaten 

Pandeglangyaitu mengetahui Gambaran 

Pengetahuan Keluarga Tentang Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga 

di Rt 17 Rw 04 Desa Carita Kecamatan 

Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi 

Banten Tahun 2011, maka peneliti dapat 

disimpulkan bahwa: 

Gambaran pengetahuan keluarga 

tentang PHBS terbanyak adalah baik 

yaitu32responden (78,0%). 

Saran 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Bagi tempat penelitian Aparat 

desa, Tokoh Masyarakat, dan Kader-

kader desa setempat dapat untuk 

meningkatkan lagi Tindakan agar 

lebih menggalakan lagi mengenai 

pengetahuan keluarga  tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat 

rumah tangga di desa carita tepatnya 

pada RT 17 rw 04 Desa Carita 

Kecamatan Carita Kabupaten 

Pandeglang. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Bagi institusi pendidikan 

khususnya mahasiswa kebidanan 

dapat memperbanyak pengetahuan 

mengenai pengetahuan keluarga 

tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat rumah tangga. 

3. BagiPeneliti  

 Dapat memperkaya dan 

meningkatkan pengetahuan, 

informasi serta menambah 

wawasan bagi peneliti mengenai 

pengetahuan keluarga tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat 

rumah tangga. 

4. BagiPeneliti Lain  

Sebagai bahan masukan 

atau pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya demi kesempurnaan 

penelitian tersebut.



 


