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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu komponen 

dari Desa Siaga Aktif, dimana Desa Siaga Aktif merupakan pengembangan dari 

Desa   Siaga, yaitu desa dan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses 

pelayanan kesehatan dasar dengan mudah, penduduknya mengembangkan Usaha 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans 

berbasis masyarakat.
1 

Desa Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten dan kota.
2
 

Desa Siaga Aktif merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan bangsa 

yang berdaya saing yaitu dengan mengedepankan pembangunan sumber daya 

manusia sesuai dengan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”
3 

Derajat kesehatan 

dan tingkat pendidikan pada hakikatnya adalah investasi bagi terciptanya sumber 

daya manusia berkualitas, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk itu, pemerintah memiliki 

sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakannya untuk merencanakan, 

mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang 

merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab 



2 
 

untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala 

bentuk upaya kesehatan.
2
 

Persentase dari Desa Siaga Aktif itu sendiri meningkat dari 16 % pada 2010 

sampai pada tahun 2013 menjadi 67,1 %.
4
 Sedangkan pada tahun 2014 justru 

terjadi penurunan pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 65,3 

% dimana target awal adalah 70 %.
5  

Dengan adanya Desa Siaga Aktif diharapkan 

dapat tercapai kondisi yang Siaga Aktif sesungguhnya yaitu dimana suatu desa 

atau sebutan lain yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan 

kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah 

kesehatan, bencana, dan kedaruratan kesehatan secara mandiri.
2
 

Desa Siaga Aktif itu sendiri memiliki komponen antara lain (1) Pelayanan 

kesehatan dasar, (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM 

dan mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan 

penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan, (3) Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS).
2
  

Keberhasilan Desa Siaga Aktif dalam pelayanan kesehatan dasar yaitu 

persentase untuk Pos Kesehatan Desa (Poskedes) yang beroperasi mengalami 

peningkatan sampai pada tahun 2014 sebesar 55.517.
5
 

Sementara dalam komponen PHBS, persentase rumah tangga yang 

mempraktikkan meningkat yaitu 50,1 % pada tahun 2010, setahun berikutnya 

menjadi 53,9 % dan 56,5 % pada tahun 2012 lalu turun sedikit pada tahun 2013 

menjadi 55,0 % sementara untuk tahun 2014 sebesar 56,6 %. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2013, realisasi capaian indikator mengalami kenaikan sebesar 2,8 
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%. Adapun persentase Rumah Tangga ber-PHBS tertinggi di Indonesia adalah 

provinsi Jambi (72,4 %), Jawa Tengah (71,1 %), Bali (74,2 %), Kalimantan Timur 

(75,3 %) dan Sulawesi Utara (76,6 %). 
4,5

 

Semenjak dimulainya Desa Siaga Aktif di masyarakat pun terjadi 

peningkatan terus menerus dari Rumah Tangga ber-PHBS yang menempatkan 

Propinsi Jawa Tengah menjadi peringkat kelima tertinggi di Indonesia.
4
 Rumah 

Tangga ber-PHBS akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap 

anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, tumbuh sehat dan cerdas, 

giat bekerja serta meminimalisir pengeluaran biaya rumah tangga untuk 

pengobatan tetapi dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan 

modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga, dengan begitu akan tercipta 

suatu masyarakat mampu mengupayakan kesehatan. Dalam mewujudkan Rumah 

Tangga ber-PHBS ini tak lepas dari peran Kader Pemberdayaan Masyarakat yang 

diserahi tugas pendampingan dalam rangka pengembangan Desa Siaga Aktif, 

yaitu melakukan pendataan rumah tangga yang ada di wilayahnya dengan 

menggunakan Kartu PHBS atau Formulir PHBS.
6 

Data Rumah Tangga ber-PHBS itu selanjutnya akan menentukan rencana 

intervensi berdasarkan data hasil evaluasi PHBS. Kesalahan kader dalam 

melakukan pendataan sangat mempengaruhi intervensi yang akan direncanakan 

bagi rumah tangga di wilayahnya. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka 

meningkatkan keingin tahuan peneliti untuk mengetahui ketepatan penilaian 

indikator PHBS dan pengambilan data dengan melihat data primer Rumah Tangga 

ber-PHBS di Desa Siaga Aktif pada saat penelitian dan data sekunder Puskesmas 
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pada tahun sebelumnya, dimana dalam penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Sigaluh 2, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan daerah asal dari 

peneliti.
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Indikator keberhasilan pengembangan Desa Siaga Aktif adalah PHBS 

yang dipraktikkan di tatanan rumah tangga. Kader sebagai pendamping Desa 

Siaga Aktif berperan melakukan pendataan PHBS di rumah tangga dimana data 

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan intervensi Rumah Tangga ber-

PHBS yang sesuai dengan kondisi PHBS di wilayahnya.  Oleh karena pentingnya 

hal tersebut, munculah rumusan masalah yaitu “Apakah penilaian indikator PHBS 

dan pengambilan data pada data primer Rumah Tangga ber-PHBS di Desa Siaga 

Akif dan data Puskesmas dari tahun sebelumnya sudah dilakukan secara tepat?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran data primer Rumah Tangga ber-PHBS di Desa 

Siaga Akif pada saat penelitian dan data sekunder Puskesmas dari tahun 

sebelumnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui gambaran pengambilan data Puskesmas tentang Rumah 

Tangga ber-PHBS pada tahun sebelumnya. 
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2) Ketepatan penilaian kriteria indikator dan cara pengambilan data 

Rumah Tangga ber-PHBS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan evaluasi kepada pihak Puskesmas Sigaluh 2 pada 

khususnya, serta Pemerintah pada umumnya mengenai Rumah Tangga 

ber-PHBS di masyarakat. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rumah Tangga ber-

PHBS yang merupakan komponen dari Desa Siaga Aktif, sehingga 

masyarakat dapat mendukung program pemerintah tersebut. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti hingga saat ini belum ada penelitian mengenai 

evaluasi Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat yang 

membandingkan data primer dengan data sekunder, hanya terdapat beberapa 

penelitian yang menjadi acuan peneliti yaitu 

 

 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Nama, Judul, dan Tahun 

Penelitian 

Metode Hasil 

1 Kartika Wulansari 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Pendekatan kuantitatif 

dengan tipe penelitian 

Respon masyarakat dalam 

penerimaan program Desa 
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Sehat (PHBS) Pasca 

Program Kesehatan Desa 

Siaga 

(Karya Tulis Ilmiah) 

deskriptif. 

 

Penelitian dilakukan di Desa 

Mlirip, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Mojokerto. 

 

Variabel Bebas : Program 

Kesehatan Desa Siaga 

 

Variabel terikat : Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) 

Siaga adalah positif, terjadi 

peningkatan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan 

beberapa indikator dalam 

membandingkan tindakan 

sebelum dan sesudah 

adanya program kesehatan 

Desa Siaga.  

2 Halil Musa, Amran 

Razak, dan Mappeaty 

Nyorong 

Siklus Pemecahan Masalah 

Dalam Implementasi Desa 

dan Kelurahan Siaga Aktif 

di Kota Tidore Kepulauan 

 

(Jurnal AKK, Vol 2 No 3, 

September 2013, hal 8-14) 

Penelitian kualitatif dengan 

pendekatan Studi Kasus. 

 

N: 24 orang di Kelurahan 

Gubukusuma, Kelurahan 

Tongowai, Desa Kalaodi, 

Desa Ampera, Kelurahan 

Payahe, Kelurahan 

Akeguraci, Desa Woda dan 

Desa Lifofa. 

Variabel Bebas : Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif di 

Kota Tidore Kepulauan. 

 

Variabel Terikat :Siklus 

Pemecahan Masalah. 

Pengenalan kondisi desa/ 

kelurahan pada desa dan 

kelurahan siaga aktif di 

Kota Tidore Kepulauan 

sebagian besar informan 

menyatakan keberadaan 

forum desa/ kelurahan, 

keberadaan kader 

kesehatan, kemudahan 

akses pelayanan kesehatan 

dasar, keberadaan/ 

keaktifan posyandu dan 

UKBM lainnya dukungan 

dana dan peran serta 

masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, peraturan 

kepala desa/ bupati/ 

walikota dan pembinaan 
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PHBS di rumah tangga. 

Identifikasi masalah 

kesehatan dan PHBS 

menyatakan ada masalah 

kesehatan dan urutan 

prioritas penanganannnya. 

Musyawarah desa/ 

kelurahan menyatakan ada 

sosialisasi adanya masalah. 

Pelaksanaan kegiatan 

menyatakan ada 

pembentukan/ pengaktifan 

UKBM, penetapan kader 

pelaksana, dan pelaksaan 

kegiatan. 

3 Krisnovianti 

Evaluasi Program Desa 

Siaga Aktif Di Desa 

Kaliamok Kecamatan 

Malianu Utara Kabupaten 

Malinau 

 

(eJournal Pemerintahan 

Integratif, 2015,3 (1): 263-

274 

Penelitian deskriptif 

kualitatif. 

 

Program Desa Siaga Aktif 

dinilai belum berjalan 

sebagaimana mestinya 

karena diketahui bahwa 

masih banyak masyarakat 

yang belum paham bahwa 

pentingnya lingkungan 

sehat dan keluarga sehat. 

4 Wiwin Fitriana 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Keluarga 

Dengan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat Lansia di 

Penelitian kuantitatif dengan 

desain deskriptif korelasi. 

Pada pengetahuan keluarga 

kategori kurang dan lansia 

memiliki perilaku PHBS 

kurang yaitu 67 %, pada 

pengetahuan cukup yaitu 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari metode penelitian dan 

tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observational 

deskriptif dengan desain cross sectional dan tempat penelitian di wilayah kerja 

Puskesmas Sigaluh 2, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan Desa Siaga Aktif. 

 

Desa Wirogunan Kartasura 

 

(Karya Tulis Ilmiah)  

80 %, dan pengerahuan 

baik sebanyak 82 %. 

5 Siska Ari Puspitasari 

Hubungan Perilaku HIdup 

Bersih dan Sehat (PHBS) 

Ibu dengan Kejadian Diare 

pada Bayi Usia 1-12 bulan 

di Kelurahan Antirogo 

Kabupaten Jember 

 

(Karya Tulis Ilmiah) 

Metode penelitian adalah 

metode survey analitik 

dengan pendekatan case 

control 

Mayoritas ibu yang 

melakukan PHBS dengan 

baik tidak akan mengalami 

diare dalam satu bulan 

terakhir, sedangkan yang 

memiliki PHBS buruk 

lebih besar risiko untuk 

mengalami diare dalam 

satu bulan terakhir. 


