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Abstrak
Pada dasarnya lingkungan yang berada dalam ruang lingkup manusia sangat berperan 

dalam aspek kehidupan manusia, maka perlu dicermati bahwa lingkungan yang baik berarti 
mengindikasikan bahwa kesehatannya juga baik, Kesehatan yang berada dalam diri individu/kelompok 
tak luput dari perhatian karena itu menjadi faktor kelangsungan hidup manusia, biasanya individu 
melangsungkan hidup di suatu tempat yang mana itu berada di lingkungan yang berbeda, jadi 
pengaruh lingkungan yang sangat esensial bagi kesehatan manusia.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 
Pelalawan, bertujuan mengetahui dan menganalisis kondisi sosial masyarakat dan juga pengaruh 
lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Analisis data digunakan pendekatan perpaduan 
kuantitatif dan kualitatif (mixing method). Sebahagian penduduk diwilayah studi telah melaksanakan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan cukup baik, sebanyak 52% responden membersihkan rumah 3
kali sehari, sebanyak 72% responden memiliki tong sampah sendiri di rumah masing-masing.
Kemudian untuk pemilihan tempat berobat yang pergi berobat ke rumah sakit ada 50% responden, 
yang berobat ke Puskesmas 20% responden, dan yang berobat ke balai pengobatan/ klinik dokter 
sebanyak 10%. Sebahagian kecil sisanya yakni 20% yang memilih tempat pengobatan alternatif seperti 
mendatangi dukun, tukang pijat/urut, pengobatan herbal dan sebagainya.

Kata kunci: lingkungan, perilaku bersih dan sehat
 

 

PENDAHULUAN
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yang baik berarti mengiindikasikan bahwa kesehatannya juga baik, Kesehatan yang 
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tempat yang mana itu berada di lingkungan yang berbeda, jadi pengaruh lingkungan 
yang sangat esensial bagi kesehatan manusia. 

Usaha kesehatan lingkungan merupakan salah satu usaha dari enam usaha 
dasar kesehatan masyarakat. Dari uraian tentang usaha dasar terlihat bahwa kesehatan 
lingkunganpun erat sekali hubunganya dengan usaha kesehatan lainnya. Usaha ini 
merupakan usaha yang perlu didukung oleh ahli rekayasa secara umum dan secara 
khusus oleh ahli rekayasa lainnya. 

Manusia sebagai makhluk hidup selain mendayagunakan unsur-unsur dari 
alam, mereka juga membuang kembali apa yang telah mereka gunakan yang tidak 
dipakainya lagi kembali ke alam. Hal semacam tersebut bisa berdampak buruk 
terhadap manusia apabila jumlah buangan bertambah banyak sehingga alam pun tidak 
dapat lagi membersihkannya lagi, lalu dengan demikian lingkungan yang ada di 
lingkungan bisa kotor dan sumber daya alam yang biasa kita gunakan menjadi kotor 
dan bisa berdampak buruk jika kita menggunakannya.  

Akibatnya kesehatan manusia akan terganggu, jadi jelas bisa dilihat bahwa 
kelangsungan hidup manusia sangat tergantung pada adanya interaksi dalam 
ekosistem. Pada jaman dahulu banyak menunjukan adanya kurang pengertian 
masyarakat akan hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya ini dan 
kurangnya pengertian tentang sifat-sifat manusia itu sendiri yang dapat menyebabkan 
bencana alam terjadi.  

Pencemaran lingkungan yang halnya dilakukan oleh manusia tidak 
diperhatikan maka  akan terjadi penurunan kesehatan pada masyarakat, oleh karena 
itu usaha di bidang kesehatan perlu didasarkan akan pengetahuan ekologi manusia. 
Adapun pengertian ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari antara setiap segi 
kehidupan manusia (fisik,mental dan sosial) dengan lingkungan hidupnya ( biofisis 
dan psikososial) secara keseluruhan dan bersifat sintesis (Boughey, 1973). Menurut 
Soemirat,(1994) dalam bukunya dijelaskan bahwa hubunan ekologi manusia dengan 
usaha kesehatan lingkungan dapat dianalogikan dengan hubungan antara ekologi 
dengan pertanian, kehutanan, dan sebagainya. 

Sebagai contoh, ekologi manusia diterapkan dalam berbagai bidang kesehatan 
sebagai berikut, dalam ilmu kedokteran pencegahan, meningkatkan daya tahan 
manusia tehadap faktor disgenik. Dalam ilmu kesehatan meningkatkan faktor 
menguntungkan dan mengurangi pengaruh faktor merugikan. Seorang tokoh 
kedokteran, Hippocrates (460-377), adalah tokoh pertama-tama berpendapat bahwa 
penyakit itu ada hubungan dengan fenomena alam dan lingkungannya. 

Dilihat dari segi ilmu kesehatan lingkungan, penyakit terjadi karena adanya 
interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari proses 
interakasi in disebut Ekologi dan secara khusus Ekologi Manusia, apabila perhatian 
studi itu adalah manusia (Boughey, 1973). Interaksi antara manusia dan 
lingkungannya sangatlah wajar mengingat bahwa manusia hidup berada dalam 
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ekosistem yang mengharuskannya berinteraksi dengan lingkungan sampai meninggal 
dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya pendukung unsur-unsur 
lingkungan untuk kelangsungan hidupnya.  

Unsur udara, air, makanan, dan sandang yang diambil dari lingkungan 
hidupnya, namun proses interaks itu tak selalu medapatkan keuntungan, bahkan 
kadang-kadang bisa mendapatkan kerugian, sebagai contoh jka manusia makan dan 
minum untuk menghilangkan rasa haus dan lapar namun jika terlalu banyak atau 
terlalu sedikit dapat menimbulkan kelainan nutrisi, begitu juga jika makan tersebut 
mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Zat-zat tersebut dapat berupa 
racu asli ataupun akibat kontaminasi makanan tersebut dengan zat kimia yang 
berbahaya sehingga dapat terjadi keracunan atau penyakit.  

Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota 
Propinsi Riau, 2 K m dari pusat Ibukota Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan 
Perda nomor 10 Tahun 2001. 

Berikut data jumlah penduduk menurut desa/kelurahan di Pangkalan Kerinci. 
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Pangkalan 

Kerinci Tahun 2012/2013 

Desa / Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Rantau Baru 298 273 571 
Terusan Baru 196 184 380 

Kerinci Kota 14258 13271 27529 

Mekar Jaya 1177 1094 2271 

Makmur 2453 2242 4695 

Kerinci Barat 2834 2458 5292 

Kerinci Timur 17023 15317 32340 

Jumlah  38.239 34.839 73.078 
Sumber : Bapeda Kabupaten Pelalawan 

Disini peneliti  mengambil Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk dijadikan 
lokasi penelitian tepatnya di Desa Kuala Terusan yang sekarang lebih dikenal dengan 
Desa Terusan Baru. Desa ini merupakan Desa yang baru dibangun sekitar tahun 2000. 
Masyarakat yang tinggal di Desa ini merupakan masyarakat asli Kecamatan 
Pangkalan Kerinci yang dulunya menetap di Desa Kuala Terusan. 

Sebahagian besar penduduk desa Terusan baru berdomisili di pinggiran sungai 
dan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Minimnya akses terhadap kesempatan 
kerja dan fasilitas umum membuat penduduk di Desa ini kerap kali ngelaju dari desa 
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ke pusat ibu Kota Kecamatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, 
berobat, sekolah, berbelanja dan keperluan lainnya.  S elain itu, Kondisi geografis 
yang tidak mendukung seperti pinggiran sungai yang kerap banjir dan genangan air 
dan sampah setelah hujan, sanitasi yang tidak memadai mengakibatkan desa ini 
menjadi kumuh dan tidak teratur, minimnya potensi desa seperti tidak berkembangnya 
sektor pertanian juga mendorong masyarakat untuk meninggalkan Desa. 

Minimnya akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat serta pengaruh 
lingkungan geografis serta kesadaran terhadap perilaku kesehatan masyarakat akan 
berdampak pada derajat kesehatan dan perilaku sehat masyarakat. Untuk itulah 
penulis tertarik meneliti mengenai pengaruh lingkungan terhadap perilaku kesehatan 
masyarakat. 

 
RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang  d iatas terdapat permasalahan. Permasalahan 
penelitian tersebut adalah : 

1. Bagaimana karakteristik masyarakat di Desa Terusan Baru kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku sehat masyarakat di Desa 
Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? 

 
TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat di Desa Terusan Baru Kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

2 Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap perilaku sehat masyarakat di 
Desa Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 
 
 
 

MANFAAT PENELITIAN
1. Suatu sarana untuk menambah wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan 

bagi penulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh 
lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di Desa Terusan Baru Kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan ilmu-ilu sosial pada 
umumnya dan sosiologi pada khususnya. 

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Terusan Baru yang merupakan salah 

satu desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Populasi pada 
penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di desa terpilih. Sedangkan 
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subyek penelitian, adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili yang 
ditentukan secara random sehingga nantinya dapat digeneralisasikan kepada populasi 
semula.   

Unit analisis dalam kajian ini adalah keluarga dengan demikian sampel terpilih 
(KK) merupakan informan utama dalam memberikan keterangan yang berkaitan 
dengan obyek penelitian, baik itu perilaku hidup bersih dan sehat maupun sistem 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun jumlah responden  dalam penelitian ini 
adalah para keluarga yang menetap di lingkungan Desa Terusan Baru yakni sebanyak 
50 keluarga.   Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara dan observasi. Analisis 
data digunakan pendekatan perpaduan kuantitatif dan kualitatif (mixing method).  

TINJAUAN PUSTAKA
Secara alamiah, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, manusia sebagai 

pelaku dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Perlakuan manusia 
terhadap lingkungannya sangat menentukan keramahan lingkungan terhadap 
kehidupannya sendiri. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan tetapi perlu 
memelihara lingkungan agar tingkat kemanfaatannya bisa dipertahankan bahkan 
ditingkatkan. Bagaimana manusia menyikapi dan mengelola lingkungannya yang 
pada akhirnya akan mewujudkan pola-pola peradaban dan kebudayaan. 

Ekologi manusia, menurut Amos H. Hawley (1950) dikatakan, “Human 
ecology maybe defined, therefore, in terms that have already been used, as the study 
of the form and the development of the community in human population” (ekologi 
manusia, dengan demikian bisa diartikan, dalam istilah yang biasa digunakan, sebagai 
studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi 
manusia).  

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terhadap 
pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun 
sosio-psikologis. Terhadap faktor lingkungan ini pula yang menyebutnya sebagai 
empiris yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai 
mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara 
mutlak dari pengaruh lingkungan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia 
disekitarnya. 

Sejauh mana pengaruh lingkungan itu bagi individu, dapat kita ketahui pada 
uraian berikut: 

a. Lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial. 
b. Lingkungan membuat wajah budaya bagi individu. 

Lingkungan memiliki peranan bagi individu, sebagai: 
a. Alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi alat 

pergaulan sosial individu. 
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b. Tantangan bagi individu dan individu berusaha untuk dapat menundukannya. 
c. Sesuatu yang diikuti individu. 
d. Objek penyesuaian diri bagi individu, baik secara aloplastis maupun 

autoplastis. 
Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk biologis senantiasa menjalankan 

serta mempertahankan kehidupannya. Dalam menjalankan serta mempertahankan 
kehidupannya, manusia cenderung menjaga kesehatannya dari berbagai penyakit baik 
penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kesehatan merupakan bagian 
penting dari kehidupan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor 
sosial, faktor budaya, dan ekonomi di samping biologi dan lingkungan  (WHO, 1992: 
16). Bila penyakit sudah diderita maka manusia akan mencari upaya untuk 
penyembuhan.  

Penyembuhan terhadap suatu penyakit di dalam sebuah masyarakat dilakukan 
dengan cara-cara yang berlaku di dalam masyarakat tersebut atau sesuai dengan 
kepercayaan masyarakat tersebut. Ketika manusia menghadapi masalah-masalah di 
dalam hidup, diantaranya sakit, maka manusia tersebut berusaha untuk mencari obat 
bagi penyembuh peyakit itu. Seorang yang sakit beserta keluarganya akan berusaha 
mencari obat dengan berbagai cara untuk kesembuhan penyakitnya tersebut (Hastuti, 
2006). Bukan hanya pengalaman, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi 
yang mendorong seseorang mencari pengobatan, namun juga organisasi sistem 
pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, sangat menentukan dan 
berpengaruh terhadap perilaku mencari pengobatan (Lumenta, 1989). 

Menurut Mubarok (2007) perilaku seseorang/masyarakat tentang kesehatan 
ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dari orang atau masyarakat 
yang bersangkutan, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan 
terhadap kesehatan juga mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. Perilaku 
manusia secara operasional dapat dikelompokkan menjadi 3 m acam domain, yaitu 
perilaku dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan nyata/perbuatan. 

Menurut Machfoed (2005), perilaku sehat adalah perilaku yang didasarkan 
oleh prinsip-prinsip kesehatan. Perilaku adalah suatu respon seseorang terhadap 
stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,sistem pelayanan kesehatan, 
makanan serta lingkungan. Respon atau reaksi manusia bersifat pasif (pengetahuan, 
persepsi, sikap) maupun bersikap aktif (tindakan yang nyata).

Menurut Machfoed (2005), pengertian perilaku kesehatan mempunyai dua unsur 
pokok, yaitu: 

1.  Respon atau reaksi manusia, baik bersifat pasif (pengetahuan, persepsi,dan 
sikap) maupun  bersifat aktif (tindakan yang nyata atau praktis) 

2. Stimulus atau rangsangan, terdiri dari 4 unsur pokok yaitu sakit dan penyakit, 
sistem pelayanan kesehatan dan lingkungan. 
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Perilaku hidup bersih dan sehat (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) sehingga dapat menerapkan cara-cara 
hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan 
masyarakat (Dinkes, 2006).
  Menurut marx faktor yang sangat mempengaruhi perilaku manusia adalah 
ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud oleh Marx adalah pengelolaan Sumber 
Daya Alam.  
  

Kesehatan lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakatnya, 
Kesehatan dan lingkungan fisik mempunyai dampak terhadap berbagai segi 
kehidupan masyarakat. Dalam membahas dampak lingkungan terhadap kesehatan 
para ahli membedakan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial.  

Lingkungan fisik yang diidentifikasikan sebagai faktor penyebab gangguan 
kesehatan ialah perumahan, minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan 
kebersihan, hidup berkerumun dan kepadatan penduduk. Pemanfaatan air tercemar 
untuk kebutuhan setiap hari mengakibatkan kematian dan berbagai penyakit. 
Penurunan kualitas udara karena pencemaran udara oleh gas atau debu, kebakaran 
hutan, asap kendaraan bermotor serta asap pabrik dan lalu lintas pun merupakan 
lingkungan fisik yang mempengaruhi kesehatan manusia dan menghadapi resiko 
terkena berbagai penyakit.  

Sementara itu, gangguan kesehatan dapat datang dari lingkungan sosial. 
Manusia sering hidup dalam lingkungan sosial yang membuat mereka marah, frustrasi 
atau cemas, dan perasaan-perasaan demikian dapat mengakibatkan berbagai gangguan 
kesehatan. Ancaman lingkungan terhadap kesehatan ditanggapi masyarakat dengan 
berbagai  reaksi. Ada yang bermigrasi ke kawasan lain. Ada pula masyarakat yang 
berupaya menanggulanginya. Kesadaran ataupun kecurigaan masyarakat bahwa 
lingkungan fisik menyebabkan penyakit kemudian sering diikuti dengan berbagai 
bentuk tindakan terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab. 

Bersih pangkal sehat begitu slogan yang selalu didengungkan untuk menjaga 
kebersihan yang selalu didengar, kebersihan dan kesehatan memang sangat 
berhubungan erat karena saling mempengaruhi satu sama lainnya, karena pentingnya 
menjaga kebersihan dan kesehatan berikut ini kriteria perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS) yaitu :

1. Mandi dua kali sehari dengan sabun mandi. 
2. Menggosok gigi sehabis makan dan waktu akan tidur.  
3. Buang air besar di jamban/WC. 
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4. Mencuci tangan setelah buang air besar dan  sebelum makan dengan sabun. 
5. Membuang sampah di tempat sampah. 
6. Mengganti pakaian sekali sehari dan pakaian jangan terlalu sempit. 
7. Pakaian dicuci sampai bersih dengan sabun cuci. 
8. Memotong kuku setiap minggu. 
9. Mencuci rambut minimal dua kali seminggu atau setiap kali rambut kotor. 
10. Jangan pinjam meminjam perlengkapan pribadi seperti handuk, sabun, 

pakaian, sikat gigi, pisau cukur, dll. 
11. Tidur dengan waktu yang cukup. 
12. Berolah raga secara teratur. 

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, 
sehat terbagi atas sehat jasmani, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sangat 
mendukung kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kesehatan lingkungan 
sangat bergantung dari prilaku kehidupan individu-individu yang tinggal di dalamnya.  
Perilaku hidup sehat masyarakat  m enentukan kebersihan lingkungan dan 
kenyamanan lingkungan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Ekonomi dan Budaya Responden 
Umur
Dari hasil wawancara di Desa Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 
Pelalawan, dapat diketahui umur para responden dari table distribusi frekuensi berikut 
ini: 

Tabel 1.1: Distribusi  Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Responden 
(Tahun) Frekuensi Persen (%) 

1. 20 – 30 22 44 
2. 31 – 40 8 16 
3. 41 – 50 12 24 
4. 51 – 60 6 12 
5. > 61 2 4 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Lapangan, 2015

Jika dilihat dari komposisi umur, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
50 orang responden, diperoleh data bahwa usia responden berkisar antara 20 – 40 
tahun yang notabene nya merupakan usia dewasa dan produktif. Dengan tingkat usia 
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sebagaimana di uraikan di atas maka diharapkan responden dapat memberikan 
informasi yang tepat sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya dalam 
memelihara dan melaksanaan pola hidup bersih dan sehat terutamanya di lingkungan 
keluarga.  
 
Pendidikan 
Pendidikan adalah suatu hal yang penting pada masyarakat di era modern ini. 
Pendidikan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu seseorang keluar dari 
keterbelakangan dan kemiskinan. Sebahagian besar responden menamatkan 
pendidikannya pada jenjang pendidikan sekolah menengah Atas, yang secara rinci 
tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persen (%) 
1. SD 11 22 
2. SMP 16 32 
3. SMA/SMK 21 42 
4. Perguruan Tinggi 2 4 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Lapangan,  2015 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima informasi 
kesehatan dari media massa dan petugas kesehatan. Tingkat pendidikan dapat 
berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi kesehatan serta 
kemampuan dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang 
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya mempunyai wawasan 
luas sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta dapat ikut 
berperan serta aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya. 

 
Pekerjaan
Dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga, orang akan melakukan serangkaian 
pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau barang. Jenis pekerjaan yang ditekuni 
responden sebahagian besar adalah sebagai nelayan disamping pekerjaan lainnya 
seperti buruh, pedagang, wiraswasta dan pegawai negeri sipil. Distribusi responden 
berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.3:  Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

   Sumber: Data Lapangan,  2015 
Sebagian besar respomden berprofesi sebagai Nelayan dan pedagang atau 

wiraswasta dengan membuka usaha mandiri dengan masing-masing berjumlah 16 
orang dan 15 or ang. Pekerjaan ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh responden. Sementara itu, terdapat 10 orang responden yang berprofesi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil di beberapa instansi pemerintahan di Desa Terusan Baru 
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.  

 
Penghasilan 
Pendapatan atau penghasilan menandakan tingkat kesejahteraan seseorang, 
berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan bahwa pendapatan yaitu sebanyak 48%  
responden berpenghasilan 1 – 2 Juta rupiah setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.4: Distribusi  Responden Berdasarkan Penghasilan 
No. Penghasilan Frekuensi Persentase (%) 
1. < 1.000.000 6 12 
2. 1.000.000 – 2.000.000  24 48 

3. 2.000.000 – 3.000.000 11 22 

4 > 3.000.000  9 18 
Jumlah 50 100 

Sumber: Data Lapangan, 2015 
Berdasarkan data diatas Responden yang berdomisili di Desa Terusan Baru 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki penghasilan yang 
berkisar antara 1.000.000 – 2.000.000 perbulannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan 
mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Terusan Baru yakni sebagai nelayan, 
kemudian petani, buruh dan beberapa pedagang kecil. Meskipun demikian terdapat 

No. Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
1. Nelayan 16 32 
2. Petani 4 8 
3. Buruh 5 10 
4. Pedagang 15 30 
5. PNS 10 20 

Jumlah 50 100 
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40% penduduk yang berprofesi lain seperti PNS dan beberapa orang pedagang mapan 
yang berpenghasilan diatas dua juta rupiah setiap bulannya.  

 
Jumlah Tanggungan 
Faktor lain yang turut mempengaruhi kesehatan masyarakat antara lain adalah jumlah 
anggota keluarga atau jumlah tanggungan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga 
maka pengeluaran terhadap biaya kesehatan akan semakin besar yang akan 
berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Mengenai jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.5: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

No. Jumlah Tanggungan 
(orang) Frekuensi Persentase ( %) 

1. 1 – 2  10 20 

2. 3 – 4 22 44 

3 5 – 6  12 24 

4 >6 6 12 

Jumlah 50 100 
Sumber: Data Lapangan,  2015 

Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan dapat dilihat dari tabel 
diatas yaitu sebanyak 20% responden memiliki 1 – 2 orang jumlah tanggungan, 
kemudian 44% responden memiliki tanggungan berjumlah antara 3 – 4 orang 
sedangkan responden yang memiliki jumlah tanggungan antara 5 – 6 orang yaitu 
sebanyak 24% dan terdapat 6 orang responden yakni 12% lainya memiliki jumlah 
tanggungan lebih dari 6 orang.  
 

Etnis
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa sebahgaian besar responden 
beretnis melayu, hal ini dikarenakan suku melayu merupakan suku asli dari 
masyarakat Pelalawan sendiri. Sedangkan, sebagian lainnya merupakan pendatang 
yang berasal dari berbagai macam daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini:
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tabel berikut ini:

 
 
 
 
 



534

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

527 
 

Tabel 1.6: Distribusi Responden Berdasarkan Etnis 
No. Etnis Frekuensi Persentse (%) 
1. Melayu 24 48 

2. Jawa 11 22 
3. Batak 5 10 
4. Minang 6 12 
5. Lainnya 4 8 

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa etnis responden dilokasi 
penelitian mayoritas adalah Melayu yakni sebesar 48%, Jawa sebanyak 22%, dan 
Batak 10%, Minang sebanyak 12% serta lainnya yakni Palembang, Sunda dan Cina 
sebanyak 8%. 

 
Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Lingkungan Tempat Tinggal  
Kondisi Tempat Tinggal 
 Dari hasil penelitian di wilayah studi saat ini ditemukan bahwa sebahagian besar 
responden memiliki rumah dengan kondisi yang permanen, hal ini tentunya 
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan penghasilan responden yang semakin 
membaik. Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.7 : Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Rumah 
No Kondisi Rumah Jumlah Persentase (%) 
1. Permanen 32 64 
2. Semi Permanen 14 28 
3. Tidak Permanen 4 8 

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015     

Tabel diatas menjelaskan bahwa ada 32 responden atau 64 % yang telah 
memiliki rumah permanen, sebahagian besar merupakan rumah milik pribadi. 
Sedangkan 14 responden atau 28 % memiliki rumah yang masih semi permanen, dan 
juga tidak semuanya rumah milik pribadi masih ada yang menyewa rumah. 
Selanjutnya sebanyak 4 orang atau 8% masih memiliki rumah non permanen.  
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Sumber Utama Air Minum
Sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di daerah studi berasal dari air 
hujan, air sungai, air galon. Jumlah responden menurut sumber utama air bersih untuk 
konsumsi rumah tanga dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.8 : Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Utama Air Minum 
No Sumber air minum Jumlah Persentase (%) 
1. Air Galon 36 72 
2. Sumur pompa/bor 12 24 
3. Air Hujan 2 4 
4. Air Sungai - - 

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015 

Tabel diatas menjelaskan jumlah responden diperinci menurut sumber air 
minum rumah tangga di mana untuk daerah studi menggunakan air galon sebagai 
sumber utama air minum adalah sebanyak 72%, dan yang sumber air bersih untuk 
Minum dari air sumur sebanyak 24%, kemudian air hujan sebanyak 4%.  

Penggunaan Air Galon sebagai sumber utama air bersih dalam rumah tangga 
mulai meningkat belakangan ini. Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi Kesehatan 
masyarakat. Kebersihan air minum dan sumber air minum untuk di konsumsi juga 
mempengaruhi kesehatan, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah studi 
telah menyadari pentingnya menjaga kesehatan dengan menggunakan sumber air 
bersih seperti air galon dan sumur bor untuk di konsumsi sehari-hari. 

Mencuci Tangan dengan Sabun
Menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tangan 
misalnya, yang dilakukan dengan mandi menggunakan air yang bersih dan sabun 
yang dapat mencegah serta mematikan kuman yang menempel di ditangan. Dari 
intensitas mencuci tangan yang dilakukan responden maupun anggota keluarga dalam 
setiap harinya dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 1.9 : Distribusi Responden Berdasarkan Mencuci Tangan Dengan Sabun 
Setelah beraktivitas 

No Sumber air minum Jumlah Persentase (%) 
1. Iya 29 58 
2. Kadang-kadang 17 34 
3. Tidak 4 8 

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015 
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Sumber Utama Air Minum
Sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di daerah studi berasal dari air 
hujan, air sungai, air galon. Jumlah responden menurut sumber utama air bersih untuk 
konsumsi rumah tanga dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.8 : Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Utama Air Minum 
No Sumber air minum Jumlah Persentase (%) 
1. Air Galon 36 72 
2. Sumur pompa/bor 12 24 
3. Air Hujan 2 4 
4. Air Sungai - - 

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015 

Tabel diatas menjelaskan jumlah responden diperinci menurut sumber air 
minum rumah tangga di mana untuk daerah studi menggunakan air galon sebagai 
sumber utama air minum adalah sebanyak 72%, dan yang sumber air bersih untuk 
Minum dari air sumur sebanyak 24%, kemudian air hujan sebanyak 4%.  
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mulai meningkat belakangan ini. Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi Kesehatan 
masyarakat. Kebersihan air minum dan sumber air minum untuk di konsumsi juga 
mempengaruhi kesehatan, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah studi 
telah menyadari pentingnya menjaga kesehatan dengan menggunakan sumber air 
bersih seperti air galon dan sumur bor untuk di konsumsi sehari-hari. 

Mencuci Tangan dengan Sabun
Menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tangan 
misalnya, yang dilakukan dengan mandi menggunakan air yang bersih dan sabun 
yang dapat mencegah serta mematikan kuman yang menempel di ditangan. Dari 
intensitas mencuci tangan yang dilakukan responden maupun anggota keluarga dalam 
setiap harinya dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 1.9 : Distribusi Responden Berdasarkan Mencuci Tangan Dengan Sabun 
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Tabel diatas menjelaskan jumlah responden berdasakan kebiasaan mencuci 
tangan dengan Sabun setelah beraktivitas dimana untuk wilayah studi sebanyak 29 
orang responden ternyata selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, kemudian 
sebanyak 17 orang (34%) tidak selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas 
dan sisanya sebanyak 8 % tidak melakukan kecuali sebelum makan. Prilaku mencuci 
tangan dengan sabun setelah beraktivitas yang merupakan salah satu bentuk perilaku 
hidup sehat ternyata masih banyak responden yang belum melakukan hal tersebut hal 
ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan responden terhadap  ba haya penularan 
bakteri atau kuman yang berasal dari tangan setelah melakukan berbagai aktivitas 
sehari-hari. Tangan juga dapat menjadi media penularan penyakit jika tidak dijaga 
kebersihannya. Selain itu, Menurut mereka mencuci tangan setelah beraktivitas 
bukanlah hal yang penting kecuali ketika akan melakukan aktivitas makan. 
 
Ketersedian sarana MCK
Menjaga kesehatan bukan hanya dilihat dari seringnya kita mandi dalam satu hari, 
akan tetapi juga dari kualitas mandi itu sendiri, dimana kita harus menggunakan 
sabun, air dan tempat yang bersih atau ketersediaan sarana untuk mandi cuci dan 
kakus (MCK). untuk melihat bagaimana ketersediaan tempat serta air yang digunakan 
responden untuk aktivitas MCK, dapat dilihat pada tabel berikut :  
 
 
 
Tabel 1.10: Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan sarana MCK 

No Sarana MCK Jumlah Persentase (%) 
1. Memadai 45 90 
2. Kurang Memadai 5 10 
3. Tidak Memadai -  

Jumlah 50 100 
  Sumber: Data Lapangan,  2015 
        Tabel diatas menjelaskan bahwa hampir keseluruhan responden memiliki 
fasilitas MCK yang memadai. Penggunaan jamban keluarga yang sehat, adalah 
menggunakan jamban yang sesuai menurut kriteria kesehatan yaitu jamban dengan 
adanya bak penampung/tank yang jaraknya telah diatur sedemikian rupa dari 
bangunan rumah, serta terdapatnya sumur resapan. Hal Ini tentunya didukung oleh 
peran Pemerintah yang kerap mensosialisasikan kepemilikan jamban sehat untuk 
setiap keluarga.  
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Konsumsi Buah Dan Sayur 
Mengkonsumsi sayuran merupakan upaya untuk menuju hidup sehat, karena pada 
buah dan sayuran yang dikonsumsi mengandung zat-zat atau vitamin yang dibutuhkan 
oleh tubuh manusia. Dalam mengkonsumsi sayur-sayuran sangat tergantung pada 
selera makan seseorang, tentang suka dan tidak sukannya. Hasil wawancara terhadap 
responden tidak ada responden yang tidak pernah memakan sayur, hanya saja 
frekuensinya yang berbeda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.11 Distribusi Responden  Intensitas konsumsi buah dan sayur 
No  Intensitas konsumsi buah 

dan sayur 
Jumlah Persentase (%) 

1 Setiap hari 17 34 
2 Kadang-kadang 33 66 
3 Tidak pernah - - 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Penelitian 2015 
Dari tabel diatas responden berdasarkan aktivitas mengkonsumsi sayur dari 50 

responden yaitu sebanyak 34 % responden mengkonsumsi sayur setiap hari, 
sebahagian besar mengkonsumsinya setap kali makan siang ataupun malam dan 
sebahagian mengkonsumsi sayur hanya pada makan siang atau makan malam saja. 
Diantara sayuran yang dikonsumsi antara lain: kangkung, bayam, daun singkong, 
tomat, sawi, pakis dan sebagainya. Sementara buah-buahan yang kerap dikonsumsi 
responden adalah: pepaya, pisang, jagung, jambu, rambutan dan sebagainya. 
Sebahagian besar buah dan sayur yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari tanaman 
perkarangan yang ditanam oleh responden. Kemudian sisanya sebanyak 66 % 
responden menyatakan hanya kadang-kadang mengkonsumsi sayuran, sedangkan 
responden yang sama sekali tidak mengkonsumsi sayuran tidak terdapat di wilayah 
studi. 

Aktivitas fisik dan Berolah Raga  
Kegiatan berolah raga merupakan salah satu bagian dari perilaku hidup sehat, dimana 
dengan  berolah raga tubuh akan menjadi bugar dan sehat. Dalam melihat aktivitas 
olah raga responden dikategorikan kedalam dua bagian apakah ia melakukan aktivitas 
olah raga secara rutin setiap hari atau tidak. Hasil studi tentang aktivitas oleh raga 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.12 Distribusi Responden  menurut Aktifitas berolah raga secara Rutin 
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Konsumsi Buah Dan Sayur 
Mengkonsumsi sayuran merupakan upaya untuk menuju hidup sehat, karena pada 
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responden yaitu sebanyak 34 % responden mengkonsumsi sayur setiap hari, 
sebahagian besar mengkonsumsinya setap kali makan siang ataupun malam dan 
sebahagian mengkonsumsi sayur hanya pada makan siang atau makan malam saja. 
Diantara sayuran yang dikonsumsi antara lain: kangkung, bayam, daun singkong, 
tomat, sawi, pakis dan sebagainya. Sementara buah-buahan yang kerap dikonsumsi 
responden adalah: pepaya, pisang, jagung, jambu, rambutan dan sebagainya. 
Sebahagian besar buah dan sayur yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari tanaman 
perkarangan yang ditanam oleh responden. Kemudian sisanya sebanyak 66 % 
responden menyatakan hanya kadang-kadang mengkonsumsi sayuran, sedangkan 
responden yang sama sekali tidak mengkonsumsi sayuran tidak terdapat di wilayah 
studi. 

Aktivitas fisik dan Berolah Raga  
Kegiatan berolah raga merupakan salah satu bagian dari perilaku hidup sehat, dimana 
dengan  berolah raga tubuh akan menjadi bugar dan sehat. Dalam melihat aktivitas 
olah raga responden dikategorikan kedalam dua bagian apakah ia melakukan aktivitas 
olah raga secara rutin setiap hari atau tidak. Hasil studi tentang aktivitas oleh raga 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.12 Distribusi Responden  menurut Aktifitas berolah raga secara Rutin 
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No  Aktifitas berolah raga secara 
Rutin 

Jumlah Persentase (%) 

1 Setiap hari 11 22 
2 Kadang-kadang 33 66 
3 Tidak pernah 6 12 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Penelitian 2015 

Dari tabel diatas dapat diketahui distribusi responden berdasarkan aktivitas 
berolah raga dijumpai sebanyak 22 % menyatakan berolah raga setiap hari secara 
rutin sedangkan yang tidak melakukan aktifitas olah raga sebanyak 12%, sedangkan 
sebanyak 66% menyatakan tidak rutin berolahraga, hal ini dikarenakan kesibukan 
responden dalam bekerja.   

Perilaku Merokok Anggota Keluarga  
Permasalahan PHBS selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tidak merokok 
didalam rumah. Ini merupakan indikator yang paling sulit diterapkan di dalam 
masyarakat. Kebanyakan pelaku yang merokok adalah pria, beberapa iburumah 
tangga mengeluhkan sulitnya untuk menerapkan tidak merokok didalam rumah 
karena selalu saja ada alasan yang diberikan oleh suaminya, seperti pernyataan nara 
sumber berikut : 

“.....suami saya sendiri merokok, pernah disuruh berhenti, 2 bulan balik 
lagi… Dan jika ada tamu (teman suami) yang datang kerumah sungkan untuk 
menyuruh tidak merokok atau merokok diluar rumah...” 
Untuk permasalahan PHBS tidak merokok di dalam rumah sampai sekarang 

masih dicari solusinya, karena membutuhkan peran dan partisipasi seluruh anggota 
keluarga dalam pelaksanaannya. Untuk jelasnya prilaku anggota keluarga responden 
merokok dalam rumah dapat dilihat dalam table berikut: 

Tabel 1.13 Distribusi Responden  menurut Aktifitas merokok didalam rumah 
No  Aktifitas merokok didalam 

rumah 
Jumlah Persentase (%) 

1 Sering 32 64 
2 Kadang-kadang 12 24 
3 Tidak pernah 6 12 

Jumlah 50 100 

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

532 
 

Sumber : Data Primer Penelitian 2015 

Tabel di atas menjelaskan jumlah responden berdasarkan kebiasaan anggota 
rumah tangga merokok dalam rumah dimana responden yang berada di lokasi 
penelitian 64 % selalu merokok dalam rumah dan hanya 12% yang tidak merokok 
sama sekali. Dengan demikian sebahagian besar rumah tangga penduduk di wilayah 
studi masih belum berperilaku hidup sehat dengan tidak merokok di dalam rumah. 
Dan prilaku seperti ini merupakan salah satu penyabab berpotensi munculnya 
berbagai penyakit seperti Batuk-pilek, gangguan pernafasan –ISPA, hingga radang 
paru-paru. 

 
Pemanfaatan Fasilatas Kesehatan 
Kondisi sehat akan mempermudah setiap orang menjalani kegiatan sehari-hari karena 
kesahatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap orang, kesehatan merupakan hak 
dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Dan pemanfaatan fasilitas kesehatan juga 
dapat didimanfaatkan oleh setiap orang. Bermacam-macam sarana dan fasilitas 
kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berobat. 
      Keberadaan suatu fasilitas kesehatan ini sangat mempengaruhi perilaku 
masyarakat, dimana segala fasilitas kesehatan seharusnya bukan hanya sebagai tempat 
untuk sarana penyembuh saja, akan tetapi seharusnya bagaimana mereka bisa 
mengajak masyarkat untuk bisa berperilaku hidup sehat. 
       Perilaku seseorang sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan 
lingkungan fisik dan atau lingkungan sosialnya. Begitu juga dengan adanya fasilitas 
kesehatan, jika fasilitas kesehatan dapat berperan dengan baik, maka perilaku 
masyarakat dapat terealisasikan dengan baik dalam hal menjaga kesehatannya.   

Tabel 1.14 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Berobat 
NO Tempat Berobat Jumlah Persentasi (%) 
1 Rumah Sakit 25 50 
2 Puskesmas 10 20 
3 Balai pengobatan/ klinik 5 10 
4 Alternatif  10 20 

 Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Penelitian 2015  
       Tabel 4.21 menjelaskan bahwa responden yang pergi berobat ke rumah sakit 
ada 25 responden (50%),  j umlah responden yang berobat ke Puskesmas ada10 
responden (20%) dan jumlah responden yang berobat ke balai pengobatan/ klinik 
dokter ada 5 reponden (10%). Sementara itu 20% lagi memilih tempat pengobatan 
alternatif seperti mendatangi dukun, t ukang pijat/urut, pengobatan herbal dan 
sebagainya. Dari tabel diatas terlihat bahwa responden telah dapat memanfaatkan 
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paru-paru. 
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Kondisi sehat akan mempermudah setiap orang menjalani kegiatan sehari-hari karena 
kesahatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap orang, kesehatan merupakan hak 
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untuk sarana penyembuh saja, akan tetapi seharusnya bagaimana mereka bisa 
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lingkungan fisik dan atau lingkungan sosialnya. Begitu juga dengan adanya fasilitas 
kesehatan, jika fasilitas kesehatan dapat berperan dengan baik, maka perilaku 
masyarakat dapat terealisasikan dengan baik dalam hal menjaga kesehatannya.   
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Sumber : Data Primer Penelitian 2015  
       Tabel 4.21 menjelaskan bahwa responden yang pergi berobat ke rumah sakit 
ada 25 responden (50%),  j umlah responden yang berobat ke Puskesmas ada10 
responden (20%) dan jumlah responden yang berobat ke balai pengobatan/ klinik 
dokter ada 5 reponden (10%). Sementara itu 20% lagi memilih tempat pengobatan 
alternatif seperti mendatangi dukun, t ukang pijat/urut, pengobatan herbal dan 
sebagainya. Dari tabel diatas terlihat bahwa responden telah dapat memanfaatkan 
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fasilitas kesehatan yang ada untuk berobat. Responden memilih tempat berobat yang 
cocok dengan keadaan ekonomi keluarga.  

Pengaruh Budaya Masyarakat terhadap Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
 
Kebiasaan yang dianut dan telah lama di dalam suatu masyarakat sangat sulit untuk 
dirubah ke arah yang lebih baik jika kebiasaan  tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Seperti dalam hal ini anjuran Pemerintah dalam kesehatan sebagai 
upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Berbagai kebiasaan masyarakat yeng telah 
mengakar dan membudaya dalam hal kesehatan tentunya tidak semuanya bisa 
dikatakan baik dan tidak semuanya juga bisa dikatakan tidak baik. Tetapi di dalam 
masyarakat lebih sering menyikapi berbagai permasalahan kesehatan yang 
menjangkitnya dengan berbagai cara dan tindakan seperti berobat ke dukun, 
beranggapan bahwa penyakit itu datang karena ada guna-guna, Timbulnya penyakit 
sebagai pertanda Contoh Demam atau diare yang terjadi pada bayi dianggap pertanda 
bahwa bayi tersebut akan bertambah kepandaiannya, seperti sudah bisa untuk berjalan 
sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan penyakit mencret yang diderita 
anaknya.  

Pada sebagian penduduk diwilayah studi, dulu penderita demam sangat tinggi 
diobati dengan cara menyiram air di malam hari. Air yang telah diberi ramuan dan 
jampi-jampi oleh dukun dan pemuka masyarakat yang disegani digunakan sebagai 
obat malaria, bersalin atau melahirkan ke dukun dan lainnya. 

Seperti pengakuan salah seorang responden berikut ini: 
“dulu sebelum ada rumah sakit jika ada anggota keluarga yang demam tinggi 
maka akan dimandikan tengah malam dengan bunga dan dijampi-jampi..” 
Semua kebiasaan itu tidak bisa serta merta dikatakan tidak baik, tetapi jika 

dilihat dari sisi medis bahwa segala penyakit itu memilki penyebab dan proses 
perjalanan sehingga menjadi sebuah penyakit. Sehingga di dalam pengobatan yang 
diberikan secara medis bersifat rasional selain unsur sugesti yang dimiliki oleh 
seorang pasien. Tetapi kebiasaan yang dimilki masyarakat dalam melakukan 
pengobatan bisanya lebih didasari atas sugesti, tidak rasional, dan tidak steril. Seperti 
yang menganggap penyakit itu ada karena guna-guna sebagai sebuah sugesti yang 
merupakan pemikiran tidak tepat, demam atau diare pada bayi dianggap pertanda 
bahwa bayi akan bertambah kepandaiannya sebuah pemikiran akan proses perjalanan 
penyakit yang tidak rasional, bersalin di dukun yang merupakan tindakan yang kurang 
baik karena salah satunya jauh dari steril dalam proses persalinan yang dilaksanakan, 
dan lainnya. Seperti penyataan dari ibu rini berikut ini: 
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“anak saya yang paling kecil berumur 1 tahun, rewel, kadang badannya 
panas, saya membawanya berobat ke orang pandai kata si mbah itu tidak ada 
apa-apa hanya mau nambah kepandaian, lalu diberi air minum putih yang 
telah dibacakan...” 
Budaya atau kebiasaan–kebiasaan yang dimiliki masyarakat tersebut sangat 

mempengaruhi penerapan Prilaku Hidup Bersih dan sehat yang dicanangkan 
Pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari budaya atau kebiasaan masyarakat 
mempunyai hubungan dan pengaruh akan terciptanya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
di masyrakat. Banyak faktor yang mempengaruhi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
masyarakat.  

KESIMPULAN

Pendidikan masyarakat di desa Terusan Baru cukup baik, sebab mayoritas penduduk-
nya menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Sebagian besar 
respoden berprofesi sebagai Nelayan dan pedagang atau wiraswasta dengan membuka 
usaha mandiri. 

Mayoritas responden yang berdomisili di Desa Terusan Baru Kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki penghasilan yang berkisar antara 
1.000.000 – 2.000.000 perbulannya.  Sumber air minum rumah tangga mayoritas 
responden menggunakan air galon sebagai sumber utama air minum sebanyak 72%. 
Sebahagian penduduk diwilayah studi telah melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat dengan cukup baik, sebanyak 52% responden membersihkan rumah 3 kali 
sehari, sebanyak 72% responden memiliki tong sampah sendiri di rumah masing-
masing. Kemudian untuk pemilihan tempat berobat yang pergi berobat ke rumah sakit 
ada 50% responden, yang berobat ke Puskesmas 20% responden, sisanya yakni 20% 
yang memilih tempat pengobatan alternatif seperti mendatangi dukun, tukang 
pijat/urut, pengobatan herbal dan sebagainya. 
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“anak saya yang paling kecil berumur 1 tahun, rewel, kadang badannya 
panas, saya membawanya berobat ke orang pandai kata si mbah itu tidak ada 
apa-apa hanya mau nambah kepandaian, lalu diberi air minum putih yang 
telah dibacakan...” 
Budaya atau kebiasaan–kebiasaan yang dimiliki masyarakat tersebut sangat 

mempengaruhi penerapan Prilaku Hidup Bersih dan sehat yang dicanangkan 
Pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari budaya atau kebiasaan masyarakat 
mempunyai hubungan dan pengaruh akan terciptanya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
di masyrakat. Banyak faktor yang mempengaruhi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
masyarakat.  

KESIMPULAN

Pendidikan masyarakat di desa Terusan Baru cukup baik, sebab mayoritas penduduk-
nya menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Sebagian besar 
respoden berprofesi sebagai Nelayan dan pedagang atau wiraswasta dengan membuka 
usaha mandiri. 

Mayoritas responden yang berdomisili di Desa Terusan Baru Kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki penghasilan yang berkisar antara 
1.000.000 – 2.000.000 perbulannya.  Sumber air minum rumah tangga mayoritas 
responden menggunakan air galon sebagai sumber utama air minum sebanyak 72%. 
Sebahagian penduduk diwilayah studi telah melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat dengan cukup baik, sebanyak 52% responden membersihkan rumah 3 kali 
sehari, sebanyak 72% responden memiliki tong sampah sendiri di rumah masing-
masing. Kemudian untuk pemilihan tempat berobat yang pergi berobat ke rumah sakit 
ada 50% responden, yang berobat ke Puskesmas 20% responden, sisanya yakni 20% 
yang memilih tempat pengobatan alternatif seperti mendatangi dukun, tukang 
pijat/urut, pengobatan herbal dan sebagainya. 
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