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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sanitasi menurut Perpres No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS), adalah segala upaya yang 

dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan 

kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sanitasi dan perilaku kebersihan 

yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab berbagai 

penyakitsalah satunya yaitu diare sebagai penyebab banyaknya kematian 

anak di seluruh dunia(Depkes RI, 2018). Soemirat, J. (2001) 

mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan 

yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 

Sanitasi sebagai pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu 

penyebab tren kematian anak di dunia (UNICEF, 2018). Berdasarkan studi 

World Health Organization (WHO) pada 2007 menunjukan jika setiap 

anggota keluarga dalam suatu komunitas melakukan 5 pilar Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) diantaranya 1) Stop Buang Air Sembarangan; 

2) Cuci Tangan Pakai Sabun; 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan; 4) 

Pengelolaaan Sampah serta 5).Pengelolaaan limbah cair dapat menurunkan 

angka kejadian diare sebesar 94%. Selain menyebabkan diare menurut 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan satu dari tiga anak 

Indonesia menderita stunting yang disebabkan oleh akses sanitasi yang 

buruk. Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan
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stunting sebesar 27%. Jika intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku 

dalam sanitasi dan kebersihan dapat menyebabkan potensi stunting 

berkurang (Depkes RI, 2018). 

 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan 

menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan 

berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai (Depkes RI, 2018). Berdasarkan 

data M&E STBM, target capaian sanitasi Indonesia di tahun 2019 adalah 

100%, akan tetapi pada bulan November tahun 2018 menunjukkan 73,9% 

masyarakat masih belum memiliki akses sanitasi(Review STBM, 2018). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 

di Kota Tasikmalaya presentase rumah tangga yang masih melakukan 

praktik buang air besar sembarangan(BABS)dikolam, sawah, sungai, dan 

danau sebanyak 44,88%, di lubang tanah sebanyak 0,93% dan tanah lapang 

atau kebun sebanyak 0,17%. Artinya hanya 54,02% rumah tangga yang 

sudah menggunakan tangki septik untuk menampung kotoran (BPS Jabar, 

2018). Sedangkan sampai saat ini hanya tiga kelurahan di Kota Tasikmalaya 

yang sudah dinyatakan terverifikasi sebagai desa/kelurahan ODF (Open 

Defecation Free) yaitu kelurahan Gunungtandala, Gununggede, dan 

Sukajaya (Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2019). 

Praktik BABS tersebut perlu diberikan suatu pendekatan dengan 

partisipasi masyarakat untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui 

pemberdayaan masyarakatsalah satu caranya yaitu pemicuan. Pemicuan 

adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi 

individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh 

perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. 



 
 

3 
 

 

(Kemenkes RI, 2014).“.....Tujuan dari peningkatan kesadaran ini adalah 

untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari sektor dan dari pemerintah 

desa dalam pelaksanaan pemicuan STBM.....” (Pedoman Pemicuan Desa, 

2016).Pemicuan umumnya dimulai dengan proses menjalin kebersamaan 

dengan masyarakat, sehingga kelompok perempuan, laki–laki, dan anak–

anak dapat sepenuhnya terlibat dalam proses. Beberapa peragaan alat 

partisipatori seperti pemetaan wilayah dan alur kontaminasi digunakan untuk 

melakukan analisis situasi dan kondisi lingkungan terutama menganalisis 

perilaku BAB di sembarang tempat. Kegiatan ini hampir dipastikan akan 

mengagetkan masyarakat dan menimbulkan rasa malu serta jijik dalam diri 

mereka (Kar dan Chamber, 2008). 

Terdapat dua faktor pokok yang memengaruhi kesehatan seseorang 

atau masyarakat, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor luar 

lingkungan (nonbehaviour causes). Pada faktor perilaku (behaviour 

causes) terdapat domain perilaku berupa pengetahuan, sikap, dan 

tindakan.Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang. Sikap adalah termasuk respons atau 

perilaku tertutup seseorang terhadap stimulus yang ada, yang sudah 

melibatkan faktor pendapat atau emosi seseorang (senang-tidak senang, 

setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya)(Notoatmojo,2007). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pudjaningrum, dkk(2016) di 

Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan responden pada 

desa yang diberi dan tidak diberi intervensi gerakan STBM dengan nilai p = 
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0,001 bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan 

tindakan sebelum dilakukan pemicuan dan setelah dilakukan pemicuan. 

Berdasarkan data Puskesmas Tamansari tahun 2016-2018, Kelurahan 

Setiawargi merupakan kelurahan yang memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK)  

sebanyak 2965 KK. Dari jumlah KK tersebut terdapat 1458 KK yang masih 

melakukan pratik BABS, sedangkan yang menggunakan jamban keluarga 

sebanyak 772 KK. Menurut pihak puskesmas dari 20 dusun/RW yang 

terdapat di Kelurahan Setiawargi, Dusun Cidarengdeng atau RW 

11merupakan dusun yang masih terdapat banyak KK yang melakukan 

praktik BABS terutama di RT 1 dan 2 dari lima RT. Berdasarkan hasil survei 

awal di RW 11 terdapat 306 KK, banyak masyarakat yang belum memiliki 

akses jamban sehat. Dari 15 yang telah diwawancara, 40% memiliki jamban 

namun tidak memiliki tempat penampungan berupa tangki septik. Terdapat 

33,33% melakukan praktik BABS di kolam dan sawah.40%masyarakat yang 

menjadi responden untuk survei awal diRW 11 mengetahui syarat jamban 

yang baik dan mereka mengetahui bahwa penularan penyakit dapat tersebar 

melalui jamban yang tidak sehat dan kotoran yang dibuang sembarangan. 

Akan tetapi mereka belum mengetahui bahwa  melakukan BABS di kolam 

maupun sawah dapat mencemari lingkungan khususnya air tanah. 60% 

responden tidak merasa malujika melakukan BABS baik diririnya sendiri 

ataupun anggota keluarganya karena mereka. 33,33% responden tidak 

merasa bersalah dan berdosa ketika mereka melakukan BABS. Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian eksperimental 

menggunakan model pemicuan di RW 11 Kelurahan Setiawargi Kota 

Tasikmalaya. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 

metode pemicuan tentang BABS terhadap perubahan sikap sebelum dan 

sesudah pada masyarakat RW 11 Kelurahan Setiawargi Kecamatan 

Tamansari Kota Tasikmalaya ? 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh metode pemicuan terhadap perubahan sikap 

BABSdi RW 11 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota 

Tasikmalaya . 

2. Tujuan Khusus  

Menganalisis perubahan sikap tentang BABS sebelum dan sesudah 

diberikan metode pemicuan di RW 11 Kelurahan Setiawargi Kecamatan 

Tamansari Kota Tasikmalaya. 

D. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Lingkup masalah 

Permasalahan yang akan dilteliti dalam penelitian ini adalah 

pengaruh metode pemicuan terhadap perubahan sikap BABSpada 

masyarakat RW 11 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota 

Tasikmalaya. 

2. Lingkup metode 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode praeksperimen. 

3. Lingkup keilmuan 

Lingkup keilmuan yang berhubungan adalah ilmu kesehatan 
masyarakat khususnya bidang promosi kesehatan. 
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4. Lingkup tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di RW 11 Kelurahan Setiawargi 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. 

5. Lingkup sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK)RW 11 

Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. 

6. Lingkup waktu 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019–Maret 2020. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Adanya perubahan sikap setelah di berikan pendidikan kesehatan 

dengan metode pemicuan diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

ilmiah pada bidang kesehatan masyarakat khususnya promosi kesehatan 

dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti khususnya menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam melakukan promosi kesehatan kepada 

masyarakat yang masih melakukan praktik BABS. 

b. Bagiresponden 

Responden dalam penelitian ini mendapatkan manfaat 

informasi mengenai bahaya BABSmelalui metode pemicuan dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari .  


