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Abstract 

The use of healthy latrines is one indicator of a healthy Indonesian program through 
a family approach (PIS-PK). Ownership and use of defecation facilities is one of the 
important issues in determining sanitation quality. However, in reality from the 
Riskesda data for 2018, about how to handle under-fives by households, 33.5% of 
under-fives were discarded carelessly. This figure is clearly a big factor that causes 
the high incidence of diarrhea, especially in infants and toddlers in Indonesia. This 
study aims to determine whether family access to the latrine is a reflection of the 
achievements of the PIS-PK in Dharmasraya District. This study uses a Research and 
Development (R & D) approach by using the ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation) method. This research was conducted in the 
Dharmasraya District in October-November 2019. The population in this study were 
all families in Dharmasraya Regency, using 450 samples. The results showed that 
most Household had used healthy latrines, which was 85.6%. Household with high 
knowledge about healthy latrines amounted to 77.1%. But the majority of Household 
have a negative attitude towards healthy latrines which is 67.8%. Statistical test 
results between the level of knowledge and the use of healthy latrines obtained p 
value = 0,000 (p <0.05) means that there is a significant relationship between the 
level of knowledge with the use of healthy latrines. Statistical test results between the 
attitude and the use of healthy latrines obtained p = 0.655 (p> 0.05) means that there 
is no significant relationship between attitude and the use of healthy latrines. 
Communities that have used latrines have not been fully based on positive attitudes. 
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LATAR BELAKANG 

Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 

Tahun 2016. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan pendekatan baru 
untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat (Kementerian Kesehatan 
RI. 2018). 

Pendekatan keluarga merupakan salah satu upaya penerapan paradigma 
sehat, yaitu mengutamakan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif, 

termasuk kegiatan-kegiatan proaktif untuk menjangkau 
sasaran/masyarakat. Pendekatan keluarga adalah cara Puskesmas yang 
tidak menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam gedung, melainkan 

juga keluar gedung dengan mengunjungi keluargakeluarga di wilayah 
kerjanya secara rutin/terjadwal dan untuk tindak lanjut pelayanan 
kesehatan dalam gedung dan pelayangan UKBM. Diharapkan tiap individu 

yang sehat semakin sehat dan tidak menjadi sakit, yang sakit mendapat 
pelayanan yang optimal dan dapat kembali sehat (Kementerian Kesehatan 

RI. 2018). 
Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati 
adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah 

keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut: 1. 
Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB). 2. Ibu melakukan 

persalinan di fasilitas kesehatan. 3. Bayi mendapat imunisasi dasar 
lengkap. 4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. 5. Balita 
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mendapatkan pemantauan pertumbuhan. 6. Penderita tuberkulosis paru 

mendapatkan pengobatan sesuai standar. 7. Penderita hipertensi 
melakukan pengobatan secara teratur. 8. Penderita gangguan jiwa 

mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. 9. Anggota keluarga 
tidak ada yang merokok. 10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. 

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 
(Kementerian Kesehatan RI. 2016). 

Dari 12 indikator PIS PK yang telah ditetapkan pemerintah maka untuk 
mengembangkan sebuah model intervensi promosi kesehatan, Dinas 
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan untuk memilih 7 

indikator saja dari 12 indikator tersebut. Alasan utama untuk memilih 7 
indikator tersebut adalah karena 7 indikator ini sama dengan indikator 
PHBS dan indikator germas. Indikator ini digunakan sebagai variabel yang 

akan diteliti sebagai dasar untuk merancang model intervensi kesehatan. 
Indikator tersebut adalah 1. Persalinan ditolong oleh tanaga kesehatan, 2. 

ASI ekslusif, 3. Menimbang bayi tiap bulan, 4. Imunisasi lengkap, 5. Akses 
terhadap air bersih, 6. Akses terhadap jamban sehat dan 7. Anggota 
keluarga yang tidak merokok. 

Dari 7 indikator yang peneliti pantau ada 2 indikator yang berkaitan dengan 
kesehatan lingkungan yaitu akses terhadap air bersih dan akses terhadap 

jamban sehat. 
Masalah yang dihadapi Indonesia terkait masalah sanitasi lingkungan 
masih sangat besar. Data WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa 13% 

penduduk dunia masih buang air besar di area terbuka. Di wilayah Asia 
Tenggara sendiri terdapat 34%. Data WHO tahun 2015, menyebutkan 
bahwa penduduk yang buang air besar sembarangan di Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 18%, semula 40% pada tahun 1990 menjadi 
22% pada tahun 2015 (WHO, 2015). 

Kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar merupakan 
salah satu isu penting dalam menentukan kualitas sanitasi. Namun pada 
kenyataannya dari data Riskesda tahun 2018, tentang cara penanganan 

tinja balita oleh rumah tangga didapatkan sebesar 33,5% tinja balita 
dibuang sembarangan. Angka ini jelas menjadi faktor besar yang 

mengakibatkan masih tingginya kejadian diare utamanya pada bayi dan 
balita di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akses 
keluarga terhadap jamban apakah menjadi cerminan capaian PIS-PK di 

Kabupaten Dharmasraya. 
 

METODE PENELITIAN 

Desain studi 
Metodologi yang digunakan dalam model intervensi promosi kesehatan di 

Kabupaten Dharmasraya adalah metode Penelitian Research and 
Development (R & D) dengan menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). 
Area Studi 
Studi ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada Nagari Timpeh, 

Nagari Sikabau dan Nagari Sungai Rumbai. 
Sampel 

Pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. Untuk penelitian data kuantitatif penelitian ini menggunakan 
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sebanyak 450 sampel, dimana masing-masing nagari sebanyak 50 sampel. 

Sedangkan untuk penelitian kualitatif akan melibatkan warga, kader, wali 
nagari, tenaga kesehatan, pimpinan puskesmas serta pihak yang terkait 

lainnya yang  akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam, FGD dan 
musyawarah masyarakat desa. 
 

HASIL 
Penggunaan Jamban Sehat 

Hasil penelitian tentang penggunaan jamban dapat dilihat pada diagram 
berikut ini: 

 

Diagram 1. Penggunaan Jamban Sehat di Kabupaten Dharmasraya 

 
Dari diagram 1 diatas menunjukkan sebagian besar keluarga sudah 

menggunakan jamban sehat yaitu sebanyak 85,6%. 
Pengetahuan Tentang Jamban Sehat 
Hasil penelitian tentang pengetahuan keluarga tentang jamban dapat dilihat 

pada diagram berikut ini: 
 

Rendah Tinggi

22.9%

77.1%

Rendah Tinggi

Diagram 2. pengetahuan keluarga tentang jamban sehat di Kabupaten Dharmasraya 

 
Dari diagram 2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga 

berpengetahuan tinggi tentang jamban sehat yaitu sebesar 77,1%. 
Sikap Terhadap Jamban Sehat 

Hasil penelitian tentang sikap keluarga terhadap jamban sehat dapat dilihat 
pada diagram berikut ini: 
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Negatif Positif

67.8%

32.2%

Negatif Positif

Diagram 3. Sikap keluarga terhadap jamban sehat di Kabupaten Dharmasraya 

 

Dari diagram 3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga 
memiliki sikap negatif terhadap jamban sehat yaitu 67,8%. 

Hubungan Pengetahuan dengan Penggunaan Jamban Sehat 
Hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan penggunaan 
jamban sehat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 1. Hubungan Pengetahuan dengan Penggunaan Jamban Sehat di Kabupaten 

Dharmasraya 

Pengetahuan 

Penggunaan Jamban Sehat 
Total 

p Value Tidak  Ya 

f % f % f % 

Rendah  38 36,9 65 63,1 103 100,0 

0,000 Tinggi 27 7,8 320 92,2 347 100,0 

Total 65 14,4 385 85,6 450 100,0 

 
Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh hasil analisis hubungan antara 

pengetahuan dengan penggunaan jamban sehat, diperoleh bahwa ada 
sebanyak 65 (63,1%) keluarga yang menggunakan jamban sehat 
berpengetahuan rendah tentang penggunaan jamban. Sedangkan diantara 

keluarga yang memiliki pengetahuan tinggi, ada 320 (92,2%) menggunakan 
jamban sehat. Hasil uji statistik antara tingkat pengetahuan dengan 

penggunaan jamban sehat diperoleh nilai p = 0,000 (p<0,05) berarti terdapat 
hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan 
jamban sehat.  

Hubungan Sikap dengan Penggunaan Jamban Sehat 
Hasil penelitian tentang hubungan sikap dengan penggunaan jamban sehat 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Hubungan sikap dengan Penggunaan Jamban Sehat di Kabupaten Dharmasraya 

Sikap 

Penggunaan Jamban Sehat 
Total p 

Value 
Tidak  Ya 

f % f % f % 

Negatif  42 13,8 263 86,2 305 100,0 

0,655 Positif 23 15,9 122 84,1 145 100,0 

Total 65 14,4 385 85,6 450 100,0 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh hasil analisis hubungan antara sikap 
dengan penggunaan jamban sehat, diperoleh bahwa ada sebanyak 263 

(86,2%) keluarga yang menggunakan jamban sehat bersikap negatif 
terhadap penggunaan jamban sehat. Sedangkan diantara keluarga yang 
memiliki sikap positif, ada 122 (84,1%) menggunakan jamban sehat. Hasil 

uji statistik antara sikap dengan penggunaan jamban sehat diperoleh nilai p 
= 0,655 (p>0,05) berarti tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
sikap dengan penggunaan jamban sehat. 

 
PEMBAHASAN 

Meskipun sebagian besar masyarakat di Kabupaten Dharmasraya telah 
memahami manfaat menggunakan jamban sehat terhadap kesehatan 
mereka. Namun sebagian besar (67,8%) masih bersikap negatif terhadap 

penggunaan jamban secara rutin. Hal ini memungkinkan rumah tangga 
memilih alternatif lain sebagai sarana buang air besar seperti sungain dan 

kebun, dengan alasan faktor ekonomi. Kenyataan ini terbukti dari hasil FGD 
yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa anggota keluarga 
tidak menggunakan air bersih yang sudah tersedia dalam rumah mereka 

sendiri untuk sarana BAB, dikarenakan mereka ingin menghemat biaya 
pembayaran biaya PDAM. 
Sikap merupakan respons tertutup berupa pendapat seseorang terhadap 

stimulus atau objek tertentu. Sikap merupakan cerminan seseorang dalam 
merespons suatu masalah. Sikap yang dihasilkan dapat berbentuk respons 

positif atau respons negatif (Notoatmodjo, 2010). 
Pada penelitian ini sikap keluarga yang negatif berpengaruh terhadap 
penggunaan jamban. Menurut Notoatmodjo (2010), sikap seseorang 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kepercayaan atau keyakinan, kehidupan 
emosional, dan kecenderungan bertindak. Sikap yang kurang baik 

cenderung menghasilkan tindakan yang kurang baik pula, dalam hal ini 
enggan menggunakan jamban. 
Adapun mengapa masyarakat harus menggunakan jamban adalah 1. 

Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, 2. Tidak mencemari 
sumber air yang ada disekitarnya, 3. Tidak mengundang datangnya lalat 
atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera disentri, 

thypus, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan 
keracunan. (Dinkes Kota Malang, 2016). 

Menurut Chandra (2007), penyakit yang timbul akibat kontaminasi kotoran 
manusia seperti diare, disentri, demam tifoid, paratiroid, kolera, hepatitis 
viral, penyakit cacingan, dan penyakit infeksi gastrointestinal lain. 

Realita ini sesuai dengan hasil data riskesdas tahun 2018, tentang cara 
penanganan tinja balita oleh rumah tangga didapatkan sebesar 33,5% tinja 

balita dibuang sembarangan. Angka ini jelas menjadi faktor besar yang 
mengakibatkan masih tingginya kejadian diare utamanya pada bayi dan 
balita di Indonesia (Riskesdas, 2018). Yang lebih mengkhawatirkan kejadian 
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diare di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi dimana pada tahun 2017 

terjadi sebanyak 3.643 kasus (BPS Kabupaten Dharmasraya. 2018). 
Menurut penelitian Putranti dkk (2013), menunjukkan adanya hubungan 

yang bermakna antara kejadian diare dengan pemanfaatan jamban. 
Pengelolaan kotoran manusia yang baik dengan buang air besar di jamban 
dapat mengurangi penyebaran penyakit, karena dengan begitu kotoran 

manusia tidak akan mencemari atau mengkontaminasi air, tanah bahkan 
makanan. 

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat juga 
mengungkapkan bahwa program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 
telah dilakukan di Kabupeten Dharmasraya dengan harapan masyarakat 

sadar akan bahaya buang air besar di sembarang tempat. Kenyataan malah 
sebaliknya program ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini 
terbukti masih banyak masyarakat yang memilih sungai atau kebun sebagai 

tempat BAB. Padahal dibeberapa wilayah yang berhasil melaksanakan 
STBM maka angka Open Defication Free (ODH) mereka mencapai 100% 

seperti Kota Solok. 
Hasil studi ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang sudah 
memiliki pengetahuan tentang manfaat jamban sehat dan bahaya yang 

ditimbulkan apabila tidak menggunakan jamban sehat memperoleh 
informasi dari berbagai sumber antara lain dari petugas kesehatan, kader, 

media massa dan teman, meskipun 55,3% medapatkan informasi tersebut 
dari petugas kesehatan namun pemahaman mereka belum berdampak pada 
sikap positif mereka terhadap jamban sehat itu sendiri. Dapat dimaknai 

informasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan belum maksimal 
sebagaimana yang diharapkan perubahan perilaku. Apabila kondisi ini 

dibiarkan maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat yang 
berpengetahuan tinggi namun masih bersikap negative terhadap 
penggunaan jamban pada saatnya akan kembali pada kebiasaan yang lama 

buang air besar disembarang tempat. Hal ini tentu sangat bertolak belakang 
dengan tujuan program PIS-PK khususnya pada indikator akses 
penggunaan jamban sehat oleh keluarga. 

 
KESIMPULAN 

Masyarakat yang sudah menggunakan jamban belum sepenuhnya didasari 
oleh sikap yang positif. 
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