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ABSTRACT

Fishing communities in the Desa Tarempa Barat need to have a good
health behavior, so that people fishing communities can avoid the pain and
disease. Besides healthy behavior also can spur productivity and performance, so 
as to improve the welfare of the community, because it becomes imperative for all 
parties to maintain, improve and protect their health to achieve the welfare of the 
whole society. Perception of family fishing on Clean and Healthy Behaviors
(PHBS) in the Desa Tarempa Barat, yet in line with the provisions provided.

The method used by the author is to be qualitative, ie research
procedures which produce descriptive data in the form of words written or spoken 
of people and behaviors that can be observed. While to analyze the data that has 
been collected, the use of Qualitative Descriptive Analysis technique.

The results obtained are fisherman family perceptions about Clean and 
Healthy Behaviors (PHBS) in the Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan not so 
good in the care of pregnant mothers and childbirth, immunization and child's 
weight, the use of family latrines and handling of household waste, in terms of 
aspects way of life, community behavior patterns, habits and culture of the 
community.

Based on these results, the authors give advice that is, the need to
increase social support to the families of the fishermen in the Desa Tarempa 
Barat associated with Clean and Healthy Behaviors (PHBS) through increasing 
the role of community health workers in the fishing activity, for example adding
posyandu schedule and counseling in the area beach.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. 

Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat itu, 

adalah melalui perubahan perilaku masyarakat. Sebab perilaku itu lebih besar 

perannya dalam menentukan pemanfaatan sarana kesehatan, dibandingkan dengan 

penyediaan sarana kesehatan itu sendiri. Pengalaman menunujukan bahwa 

penyediaan dan penambahan sarana pelayanan tidaklah selalu diikuti oleh

peningkatan pemanfaatan sarana-sarana kesehatan tersebut.

Proses seseorang memunculkan suatu perilaku dipengaruhi beberapa 

faktor baik berasal dari dalam (internal) maupun berasal dari luar (eksternal). 

Salah satu yang mempengaruhi perilaku adalah persepsi. Walgito (2004:88), 

menyatakan bahwa �  persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indera (proses sensoris). Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan 

stimulus itu diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi� .

Untuk Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, masyarakat nelayan itu 

dalam perilaku hidup sehari-hari belum sesuai dengan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) yang telah ditetapkan pemerintah, seperti pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan, melakukan imunisasi dan penimbangan, memiliki jamban 

keluarga, memiliki sumber minuman air bersih, mempunyai penanganan sampah, 

menjaga kebersihan kuku, memperhatikan gizi keluarga, tidak merokok dan 

menyalahgunakan Napza, mendapatkan informasi tentang kesehatan dan lainnya.



Fakta ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari pihak 

Puskesmas Siantan tahun 2012, misalnya adanya keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan yang tidak memeriksakan kehamilannya ke 

tenaga kesehatan yang telah ditentukan serta adanya beberapa orang ibu hamil 

yang melakukan persalinan atau melahirkan anak, dengan tidak melalui tenaga 

kesehatan yang ada, baik itu tenaga Dokter, Bidan maupun Dukun beranak yang 

telah terlatih. 

Terdapatnya beberapa keluarga nelayan pada Desa Tarempa Barat yang 

belum kontinyu memberikan imunisasi kepada anak-anak, baik imunisasi 

Campak, Polio, BCG dan lainnya. Adanya keluarga nelayan pada Desa Tarempa 

Barat yang tidak memiliki bak penampungan sampah, sehingga banyak sampah 

yang berserakkan dan menumpuk di sekitar lingkungan tempat tinggal baik itu 

sampah plastik maupun sisa makanan serta rumah tangga nelayan yang tidak 

memiliki jamban keluarga. 

Dari pengamatan mengenai persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, 

ditemukan gejala yaitu, penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kebersihan 

lingkungan yang belum secara rutin di berikan kepada masyarakat nelayan pada 

Desa Tarempa Barat oleh tenaga penyuluh kesehatan dari pihak Puskesmas 

Siantan. Akibatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat nelayan Desa 

Tarempa Barat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masih kurang. 

Seperti penyuluhan mengenai penanggulangan penyakit demam berdarah, 

penyuluhan tentang upaya peningkatan kebersihan sanitasi (kebersihan 



lingkungan tempat tinggal) dan penyuluhan perlunya untuk memelihara 

kebersihan diri dari bibit penyakit.

Kesulitan mengajak ibu-ibu rumah tangga nelayan di Desa Tarempa 

Barat untuk datang pada jadwal posyandu untuk menimbang anak, melakukan 

pemeriksaan kehamilan. Begitu juga memberikan imunisasi kepada anak-anaknya, 

baik imunisasi campak, polio, BCG, Vitamin A dan lainnya. Penyebabnya jarak 

tempat tinggal masyarakat Desa Tarempa Barat dengan lokasi posyandu masih 

cukup jauh yaitu 6 km s/d 8 km.

Ketidaktahuan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan misal

membuang sampah tidak pada tempatnya tetapi langsung kedalam laut, disamping 

menjadi kebiasaan sebagaian masyarakat nelayan yang tinggal di garis pantai pada 

Desa Tarempa Barat dengan alasan karena lebih praktis dan tidak perlu repot-

repot untuk mengantar sampah ke Tempat Penampungan sampah (TPS). 

Begitu juga dengan rumah tangga nelayan yang tidak memiliki jamban 

keluarga (tidak mengunakan jamban kepala angsa dan tidak memiliki septic tang), 

sehingga untuk buang air besar dan kecil langsung kedalam laut. Dimana 

kebiasaan tersebut dapat mengabaikan keselamatan dan kebersihan diri sendiri 

serta kesehatan lingkungan sehingga memudahkan terjadinya penularan bibit 

penyakit.

Dari latar belakang dan gejala yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

pengkajian dan penelitian lebih jauh, diberi judul dengan : �  PERSEPSI 

KELUARGA NELAYAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN 

SEHAT (PHBS) DI DESA TAREMPA BARAT KECAMATAN SIANTAN �



2. Perumusan masalah. 

Sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang masalah, dimana

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan pada Desa Tarempa Barat perlu 

memiliki perilaku kesehatan yang baik, sehingga masyarakat masyarakat nelayan 

dapat terhindar dari sakit dan penyakit. Selain itu perilaku hidup sehat juga dapat 

memacu produktifitas dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, karena itu menjadi keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, 

meningkatkan dan melindungi kesehatannya untuk mencapai kesejahteraan 

seluruh masyarakat.

Persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di Desa Tarempa Barat, belum sejalan dengan pedoman Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

tahun 2012. Hal ini terlihat dari, keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat yang 

tidak aktif dan kontinyu memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan atau 

sarana kesehatan, berdasarkan data dari Puskesmas Siantan tahun 2013. Dari 25 

ibu hamil yang ada di Tarempa Barat, yang secara rutin dan kontinyu melakukan 

pemeriksaan kehamilan hanya 5 ibu hamil, sedangkan 20 ibu hamil tidak kontinyu 

memeriksakan kehamilannya. 

Keluarga nelayan pada Desa Tarempa Barat yang belum secara kontinyu 

memberikan imunisasi kepada anak-anak minimal 4 kali selama balita, dari 53 

anak bawah lima tahun (balita) yang ada di Desa Tarempa Barat, yang telah di 

imunisasi secara lengkap yaitu mendapatkan imunisasi dasar hanya 7 balita saja. 

Sedangkan jumlah balita yang belum lengkap di imunisasi berjumlah 46 orang 



balita. Rumah tangga nelayan di Desa Tarempa Barat yang belum memiliki 

kepedulian terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat mengundang 

munculnya kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sehat ditengah masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini, adalah : �  

bagaimana persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan� .

3. Tujuan dan kegunaan penelitian 

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan. 

2. Mengetahui factor penghambat dan factor pendorong keluarga nelayan 

berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Tarempa Barat 

Kecamatan Siantan.  

b.  Kegunaan Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara akademis untuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari 

khususnya dalam bidang Ilmu Sosiologi, terutama dalam kajian sosiologi

kemasyarakatan dan sosiologi kesehatan.

2. Secara praktis penelitian diharapkan memberikan masukan-masukan, ide-ide, 

pemikiran-pemikiran ataupun saran-saran dalam membantu keluarga nelayan 

dan Desa Tarempa Barat dalam perbaikan dan peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat



1.4 Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa �  analisa data kualitatif adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan 

uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan data� . 

Langkah analisanya melakukan upaya reduksi data, berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Melakukan upaya penyajian data-data penelitian, yang dilakukan 

dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan hubungan antar kategori serta 

melakukan  penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data.

Untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan dan informan kunci, diorganisir dan disusun. Setelah 

tersusun dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data. Dalam analisis 

deskriptif kualitatif, tidak mengunakan peralatan mathematis atau tehnik statistik 

sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya mengunakan penjelasan deskriptif. 

B. KERANGKA TEORI

1. Persepsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:863), dinyatakan bahwa �  

persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indera yang dimiliki manusia� . 

Sedangkan Liliweri (1996:138), menjelaskan bahwa �  persepsi itu dimaknai 

dengan pendapat, sikap, penilaian-penilaian dan perasaan yang pasti, tindakan 



persepsi, penilaian, bahkan sikap selalu berhadapan dengan suatu objek atau 

peristiwa tertentu � . 

Berdasarkan dari pendapat tersebut diketahui, persepsi merupakan suatu 

tahapan dimana para individu mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan 

sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Soemanto (2000:23), menyatakan bahwa �  persepsi merupakan suatu 

bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan, atau dengan kata 

lain persepsi merupakan hasil yang ditangkap dari mengamati suatu objek� . Dari 

definisi persepsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah 

tanggapan, penilaian tentang suatu benda atau objek yang diamati dengan panca 

indera yang dimiliki dan dengan tingkat pemahaman dan karakter yang 

dimilikinya sehingga tercipta keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan 

pandangan.

Liliweri (1996:139), menyatakan bahwa �  persepsi adalah pengalaman 

seseorang tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tentang objek yang diterima 

tersebut� . Pendapat tersebut bermakna bahwa, persepsi itu lahir dari pengalaman 

seseorang tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan, yang didapatnya dari 

menyimpulkan informasi-informasi yang dimilikinya. Baik itu lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman, serta selanjutnya akan 

mengartikan atau menginterprestasikan makna dari objek atau peristiwa yang 

diperoleh tersebut.



2. Aspek persepsi.

Walgito (2004:50), menegaskan yaitu. 

�  Persepsi dapat digolongkan kepada berapa aspek, diantaranya : 
1. Aspek kognisi.

Yaitu menyangkut pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan atau cara 
berpikir dan pengalaman masa lalu individu dalam mempersepsisikan 
sesuatu dapat dilatar belakangi oleh adanya aspek kognisi ini, yaitu 
pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman yang 
pernah didengar atau dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Aspek Afeksi. 
Adalah yang menyangkut emosi dari individu, dimana individu dalam 
mempersepsikan sesuatu bisa melalui emosi individu tersebut. Hal ini 
dapat muncul karena, adanya pendidikan tentang moral dan etika yang 
didapatkan sejak kecil, pendidikan tentang etika dan moral inilah yang 
akhirnya menjadi landasan individu tersebut dalam memandang sesuatu 
yang terjadi disekitarnya. 

3. Aspek Konasi. 
Yaitu yang menyangkut sikap, perilaku, aktivitas dan motif. Individu 
dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek konasi, yaitu 
pandangan individu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan motif 
atau tujuan timbulnya suatu perilaku individu tersebut terhadap sesuatu 
kondisi� .

Mengacu kepada pendapat tersebut diketahui, aspek persepsi yaitu aspek 

kognisi yang berkenaan pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan atau cara 

berpikir dan pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan. Aspek afeksi 

yang menyangkut emosi individu, serta aspek konasi, yang menyangkut sikap, 

perilaku, aktivitas dan motif dari pada individu.

3. Proses terjadinya Persepsi.

Robin (2002:46), menyatakan bahwa : 

�  Ketika individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterprestasikan 
apa yang ia lihat, interprestasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik 
pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi 
persepsi : 



(a) Sikap, yaitu merupakan pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan 
atau tidak menyenangkan tentang suatu obyek, orang atau peristiwa. 
Sikap ini terdiri dari komponen pikiran (kognitif), perasaan (afektif) dan 
perilaku.

(b) Kepribadian, merupakan kombinasi sifat-sifat psikologis yang manusia 
atau kita gunakan untuk mengklasifikasi atau membedakan orang-orang.

(c) Motif, merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang memberi 
kekuatan, mengaktifkan atau mengerakkan dan mengarahkan atau 
menyalurkan tingkah laku kearah pencapaian tujuan. 

(d) Kepentingan, merupakan keperluan, kemanfaatan yang ingin dicapai 
seseorang terhadap suatu hal. 

(e) Pengalaman masa lalu, merupakan kemampuan mempertahankan dan 
mengigat kembali pengalaman masa silam yang dulu dimiliki seorang 
individu. 

(f) Harapan, merupakan keinginan atau manfaat yang ingin dicapai atau 
diharapkan oleh seseorang terhadap tindakan-tindakan yang 
dilaksanakannya� . 

Pendapat tersebut bermakna bahwa, seorang menginterprestasikan suatu 

objek, peristiwa dan lainnya tergantung kepada karakteristik dari pribadi individu 

yang melihat itu, seperti sikap dari individu, kepribadian dari individu, motif dari 

pada individu tersebut, kepentingan individu, pengalaman masa lalu dan 

harapannya.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Abdulsyani (2007:57), menyatakan bahwa.

�  Norma-norma sosial, seperti cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat -
istiadat, kesemuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial yang 
bersifat kemasyarakatan. Sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja karena 
norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena 
norma-norma tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan 
bermasyarakat� .

Pendapat tersebut menunjukkan, penyimpan dari norma sosial 

menciptakan suatu kebiasaan yang tidak baik, karena norma yang telah ada 



didalam masyarakat digunakan untuk mengontrol masyarakat, agar lebih teratur 

dalam bertindak dan bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 

pelanggaran dan penyimpangan disetiap norma yang ada dan diakui dimasyarakat 

semuanya digunakan mengontrol kehidupan warga masyarakat supaya baik. 

C. PEMBAHASAN

Untuk melihat serta menelaah bagaimana persepsi keluarga nelayan 

tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Tarempa Barat 

Kecamatan Siantan, mengacu kepada pendapat Abdulsyani (2007:57), mengenai 

aturan perilaku kehidupan sosial yang bersifat kemasyarakatan, dilihat dari 

dimensi yaitu :

1. Cara.

Merupakan, cara masyarakat keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat 

Kecamatan Siantan dalam persepsi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) dalam kehidupannya sehari-hari, misal bagi ibu hamil memeriksan 

kehamilannya, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, melakukan 

imunisasi dan penimbangan, memiliki jamban keluarga dan lainnya. Indikator 

cara masyarakat dilihat dari, yaitu 

a. Cara masyarakat dalam penangganan ibu hamil

Merupakan metode atau cara masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) dalam kehidupannya sehari-hari terutama untuk penangganan ibu 



hamil, misalnya proaktif memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama 

masa kehamilan, bersalin dengan tenaga kesehatan. Dimana nantinya cara 

masyarakat dalam persalinan kehamilan ini mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap PHBS. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang cara 

masyarakat dalam penangganan ibu hamil. Pada umunya informan menyatakan 

yaitu �  Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat belum secara teratur 

memeriksakan kehamilan dan bersalin dengan tenaga kesehatan yang ada� .

Belum teraturnya cara masyarakat keluarga nelayan di RW X Desa 

Tarempa Barat untuk memeriksakan kehamilan dan bersalin dengan tenaga 

kesehatan yang ada, kondisi ini disebabkan oleh yaitu kebiasaan yang selama ini 

didapat dari orang tua mereka dulu. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan karena 

pengetahuan keluarga nelayan yang terbatas akan perlunya pemeriksaan 

kehamilan dari awal hamil sampil bulan ke enam kehamilan serta kebiasaan 

keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat, dimana jika umur kehamilan 

belum 6 bulan, para ibu hamil tidak melapor kepada Bidan. Selanjutnya faktor 

kepercayaan keluarga nelayan warga RW X Desa Tarempa Barat yang lebih 

percaya dengan dukun dibandingkan tenaga kesehatan, sebab si dukun telah lama 

membantu persalinan kelahiran anak-anak mereka yang lainnya. 

b. Cara masyarakat dalam imunisasi balita.

Merupakan metode atau cara masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan 



sehat (PHBS) dalam kehidupannya sehari-hari terutama untuk imunisasi balita, 

seperti kontinyu memberikan imunisasi kepada anak-anak, baik imunisasi 

Campak, Polio, BCG dan lainnya. Dimana nantinya cara-cara masyarakat dalam 

imunisasi balita ini, diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat Desa 

Tarempa Barat terhadap pentingnya penerapan PHBS dalam kehudupannya.

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang cara 

masyarakat dalam imunisasi dan penimbangan balita. Pada umunya informan 

menyatakan yaitu � keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat belum secara 

aktif melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita� . 

Cara masyarakat keluarga nelayan yang belum bersikap pro aktif dalam 

melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita pada Desa Tarempa Barat,  

permasalahan ini dapat disebabkan karena jarak tempat tinggal masyarakat Desa 

Tarempa Barat dengan lokasi posyandu masih cukup jauh yaitu 6 km s/d 8 km, 

terutama bagi masyarakat yang tergabung dalam posyandu Melati. 

Penyebab lain cara masyarakat keluarga nelayan yang belum bersikap 

pro aktif dalam melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita pada Desa 

Tarempa Barat seperti adanya pengalaman melihat ada anak balita yang deman 

setelah diimunisasi kita juga merasa tak tenang, sebab anak menjadi rewel dan 

kita menjadi tidak bisa bekerja melaut. 

c. Cara masyarakat dalam pengunaan jamban keluarga. 

Merupakan metode atau cara masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan 



sehat (PHBS) dalam kehidupannya sehari-hari terutama untuk penggunaan 

jamban keluarga, misalnya selalu menggunakan jamban leher angsa dengan tangki 

septik atau lubang penampungan kotoran sebagai tempat Buang Air Besar (BAB).

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang cara 

masyarakat mengunakan jamban keluarga. Pada umunya informan menyatakan 

yaitu �  Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat belum keseluruhannya 

memiliki dan mengunakan jamban keluarga� . 

Belum digunakannya jamban keluarga oleh para keluarga nelayan di 

Desa Tarempa Barat dalam buang air besar, permasalahan ini dapat disebabkan 

karena, minat dan keinginan keluarga nelayan untuk mencari tahu tentang jamban 

sehat itu kurang, ditambah lagi kurang adanya informasi yang cukup tentang 

jamban itu sendiri yang seharusnya diperoleh setiap keluarga nelayan saat berada 

di tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi. 

Penyebab lainnya yaitu karena kebiasaan yang telah diterima keluarga 

nelayan, dimana untuk buang air besar itu langsung ke dalam laut, selain itu 

pekerjaan masyarakat (keluarga nelayan) di Desa Tarempa Barat yang 

kebanyakan sebagai nelayan serta pendapatan masyarakat yang masih kurang 

ditambah lagi mahalnya harga kloset di pasaran. 

d. Cara masyarakat dalam penangganan sampah. 

Merupakan cara keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat Kecamatan 

Siantan dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam 

kehidupannya sehari-hari terutama pengolahan sampah rumah tangga dan 



membuangnya kemana. Misal menampung sampah dalam bak sampah lalu diantar 

ke tempat pembuangan sampah sementara. Dengan adanya perubahan cara 

masyarakat dalam penannganan sampah, diharapkan tertanam dalam kehidupan 

masyarakat pandangan pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal dari 

sampah, sebab sampah merupakan sumber penularan bibit penyakit. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang cara 

masyarakat dalam penangganan sampah. Pada umunya informan menyatakan 

yaitu � Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat belum melakukan upaya 

penangganan sampah, misal dengan menyediakan tong sampah, mengangkut 

sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang ditunjuk� . 

Masih kurang baiknya cara masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat dalam melakukan penangganan sampah, permasalahan ini dapat 

disebabkan karena masyarakat nelayan di Desa Tarempa Barat yang masih rendah 

kesadarannya terutama dalam membuang sampah. Rendahnya kesadaran dalam 

penangganan sampah karena masyarakat tidak tahu dan belum sadar dengan apa 

yang telah dilakukan nya. Begitu juga dengan tempat pembuangan sampah yang 

jauh dari rumah warga membuat warga mengambil jalan pintas dengan 

membuang sampah ke laut. 

Penyebab lainnya, kelemahan masyarakat dalam segi pengetahuan 

membuat masyarakat tidak mampu untuk mengajarkan kepada anaknya 

bagaimana cara menjaga lingkungan. Sehingga aktifitas yang dilihat oleh masing-

masing keluarga terutama anak nya membuat kelakuan ini menjadi kebiasaan 



dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan sanksi yang lemah, 

belum adanya aturan resmi dari pemerintah berupa denda bagi yang ketahuan 

membuang sampah kelaut. 

2. Tata Kelakuan

Merupakan perbuatan yang dilakukan sehari-hari masyarakat keluarga 

nelayan di Desa Tarempa Barat berkenaan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam memeriksakan 

kehamilan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil, 

melakukan imunisasi dan penimbangan balita, memiliki jamban keluarga dan

melakukan pengelolaan sampah sebagaimana aturan dan ketentuan yang 

ditetapkan atau berikan pemerintah dalam program gerakkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Misal tata kelakuan minimal 4 kali selama kehamilan 

memeriksakan kehamilan, melakukan imunisasi dasar bagi bayi balita, memiliki 

jamban keluarga dan melakukan pengolahan sampah dengan memilah serta 

memasukkan sampah dalam bak sampah.

a. Tata kelakuan dalam penangganan ibu hamil

Merupakan bentuk perbuatan masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam pemeriksaan kehamilan dan persalinan 

bagi ibu hamil sesuai dengan tuntutan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) yang telah diberikan. Seperti memeriksakan kehamilan secara teratur 

minimal 4 kali selama kehamilan dan bersalin dengan tenaga kesehatan. Dimana 

nantinya tata kelakuan yang telah digariskan atau tetapkan dalam pemeriksaan 



kehamilan dan persalinan ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

PHBS. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang tata 

kelakuan masyarakat dalam penangganan ibu hamil. Pada umunya informan 

menyatakan yaitu �  Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat belum 

mematuhi aturan dan tuntutan pemeriksaan kehamilan dan anjuran persalinan 

yang diberikan dalam program PHBS� .

Belum mematuhi aturan dan tuntutan seperti yang digariskan dalam 

program PHBS, tata kelakuan masyarakat keluarga nelayan di Desa Tarempa 

Barat dalam perawatan kehamilan dan persalinan. Permasalahan ini dapat 

disebabkan karena kurang dipahaminya tujuan dari pemeriksaan kehamilan oleh 

ibu hamil menyebabkan terbentuknya persepsi bahwa selama masa kehamilan, 

sebagian ibu hamil akan memeriksaan kehamilan ke pelayanan kesehatan 

(terutama Posyandu) secara rutin tiap bulan dan akan melakukan pemeriksaan 

kehamilan ke dukun, karena dukun lebih mengetahui bagaimana letak atau posisi 

bayi dan mendapat pijatan yang akan mempermudah bayi keluar ketika waktu 

persalinan tiba. 

Penyebab lain, adanya pengaruh budaya (mitos) seputar kehamilan 

seperti bersalin merupakan suatu proses alami seorang perempuan dan rendahnya 

pendidikan para ibu-ibu hamil juga menyebabkan persepsi tersebut terbentuk 

dengan kuat sehingga ketika bersalin, para keluarga nelayan akan lebih memilih 



bersalin ke dukun meskipun rutin memeriksaan kehamilan ke pelayanan kesehatan 

yang ada di Desa Tarempa Barat.

b. Tata kelakuan melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita. 

Merupakan bentuk perbuatan masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam imunisasi dan penimbangan balita 

sesuai dengan tuntutan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang 

telah diberikan. Seperti memberikan imunisasi kepada anak-anak, baik imunisasi 

Campak, Polio, BCG dan melakukan penimbangan berat badan anak. Dimana 

nantinya tata kelakuan yang telah digariskan dalam pemberian imunisasi bagi 

balita ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap PHBS. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu tentang tata kelakuan 

masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi dan penimbangan balita. Pada umunya 

informan menyatakan yaitu �  Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat 

belum mematuhi ketentuan pemberian imunisasi dan penimbangan berat balita 

yang diberikan dalam program PHBS� . 

Belum dapatnya masyarakat keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa 

Barat mematuhi ketentuan tata kelakuan pemberian imunisasi dan penimbangan 

berat balita yang diberikan dalam program PHBS, permasalahan ini dapat 

disebabkan karena, adanya pengaruh faktor lingkungan tempat tinggal, terutama 

keluarga baik itu suami atau mertua yang tidak memberikan izin anak balitanya 

untuk diberikan imunisasi. Tingkat pendidikan para ibu balita di Desa Tarempa 

Barat yang kebanyakan SLTP ke bawah, para ibu tidak mempunyai kesadaran 



dalam memenuhi status imunisasi dasar bayinya secara lengkap sebagai suatu 

kewajiban utama seorang ibu. 

Penyebab lain adanya pengalaman seperti kejadian serta pengalaman 

melihat ada anak balita yang deman setelah diimunisasi, sebab anak menjadi 

rewel dan kita menjadi tidak bisa bekerja melaut. Karena itu kita tidak teratur 

memberikan imunisasi kepada anak balita kita, sebab takut deman pula nantinya. 

Selain itu tergantung kepada adanya ajakan atau tidak dari petugas posyandu. 

c. Tata kelakuan dalam pengunaan jamban keluarga. 

Merupakan bentuk perbuatan masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam pengunaan jamban keluarga sesuai 

dengan tuntutan pelaksanaan PHBS yang telah diberikan. Seperti jamban keluarga 

yang harus memiliki septi tank, mengunakan jamban leher angsa, berjarak 10 m 

dari sumber air minum keluarga dan lainnya. Dengan adanya tata kelakuan yang 

telah digariskan dalam pengunaan jamban keluarga ini diharapkan mempengaruhi 

persepsi masyarakat terhadap PHBS terutama memelihara dalam kesehatan 

dengan membuat lingkungan tempat hidup sehat. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang tata 

kelakuan dalam pengunaan jamban keluarga. Pada umunya informan menyatakan 

yaitu �  kurangnya kepatuhan rumah tangga nelayan di Desa Tarempa Barat untuk 

memiliki jamban keluarga� . 

Kurangnya kepatuhan warga untuk memiliki jamban keluarga, 

permasalahan ini dapat disebabkan karena factor ekonomi masyarakat. Karena 



faktor ekonomi masyarakat, pekerjaan masyarakat di Desa Tarempa Barat yang 

kebanyakan sebagai nelayan serta pendapatan masyarakat yang masih kurang 

ditambah lagi mahalnya harga kloset di pasaran membuat masyarakat enggan 

berfikir untuk membuat jamban keluarga. Masyarakat lebih memilih untuk buang 

air besar di belakang rumah atau dipinggir laut dan didalam semak-semak. 

Penyebab lainnya karena kebiasaan yang telah diterima keluarga nelayan 

di Desa Tarempa Barat secara turun temurun, dimana untuk buang air besar itu 

langsung ke dalam laut atau dilokasi lain yang tidak kelihatan oleh orang lain. 

Serta minat dan keinginan keluarga nelayan untuk mencari tahu tentang jamban 

sehat itu kurang, ditambah lagi kurang adanya informasi yang cukup tentang 

jamban itu sendiri yang seharusnya diperoleh setiap keluarga nelayan saat berada 

di tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi. Karena itu diharapkan adanya 

peningkatan sarana sanitasi lingkungan berupa pengadaaan jamban keluarga atau 

MCK bagi warga serta peningkatan pengetahuan dan sikap tentang jamban.

d. Tata kelakuan dalam penangganan sampah.

Merupakan bentuk perbuatan masyarakat keluarga nelayan di Desa 

Tarempa Barat Kecamatan Siantan dalam penangganan sampah rumah tangga 

sesuai dengan tuntutan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang 

telah diberikan. Seperti melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang, 

menyediakan bak penampungan sampah, membuang sampah ke Tempat 

Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan lainnya. Dengan adanya mengikuti 

tata kelakukan sebagaimana yang diatur dalam penangganan sampah ini, 



diharapkan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap PHBS terutama 

memelihara kesehatan dengan membuat lingkungan tempat hidup sehat. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang tata 

kelakuan dalam melakukan penangganan sampah rumah tangga. Pada umunya 

informan menyatakan yaitu �  Keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat 

belum melakukan upaya penangganan sampah, misal dengan menyediakan tong 

sampah dan mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS)� . 

Belum baiknya tata kelakuan keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat 

dalam upaya penangganan sampah, permasalahan ini disebabkan rendahnya 

kesadaran dalam membuang sampah. Rendahnya kesadaran dalam penangganan 

sampah karena masyarakat tidak tahu dan belum sadar dengan apa yang telah 

dilakukannya.  Begitu juga dengan tempat pembuangan sampah yang jauh dari 

rumah warga membuat warga mengambil jalan pintas dengan membuang sampah 

ke laut. 

Penyebab lainnya, kelemahan masyarakat dalam segi pengetahuan 

membuat masyarakat tidak mampu untuk mengajarkan kepada anaknya 

bagaimana cara menjaga lingkungan. Sehingga aktifitas yang dilihat oleh masing-

masing keluarga terutama anak nya membuat kelakuan ini menjadi kebiasaan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Kelakuan ataupun tingkah laku yang diadopsi 

dari dalam keluarga akan menjadi suatu kebiasaan buruk bagi anak-anak yang 

akan membuat kebiasaan itu menjadi budaya yang secara turun temurun 

diwariskan oleh keluarga itu sendiri. 



3. Kebiasaan (folkways)

Merupakan kebiasaan masyarakat keluarga nelayan di Desa Tarempa 

Barat Kecamatan Siantan dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) pada kehidupan sehari-hari, sehingga kebiasaan masyarakat menerapkan 

PHBS akan menggambarkan bagaimana persepsi warga masyarakat terhadap 

ketentuan yang diatur dalam PHBS. Indiator kebiasaan ini ditelaah melalui :

a. Kebiasaan masyarakat dalam penangganan ibu hamil

Merupakan suatu bentuk perbuatan sering atau berulang-ulang dilakukan 

secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar oleh 

kelompok masyarakat, dalam konteks perawatan dan persalin ibu hamil bermakna, 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dalam 

perawatan dan persalinan ibu hamil, misalnya melakukan urut kandungan, 

memakai minyak sebelum lahir agar kelahiran anak lancar dan lainnya. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang kebiasaan 

masyarakat dalam penangganan ibu hamil. Pada umunya informan menyatakan �

rumah tangga nelayan di Desa Tarempa Barat tetap melakukan dan melaksanakan 

kebiasan-kebiasaan yang ada dalam perawatan dan persalinan ibu hamil� .

Walaupun perawatan kehamilan yang dilakukan oleh ibu-ibu hamil di 

Desa Tarempa Barat jauh dari logis dan tidak berguna untuk perawatan kehamilan 

menurut ilmu pengetahuan medis, para ibu-ibu di Desa Tarempa Barat tetap 

mempercayai dan melakukan karena merasa perawatan kehamilan yang dilakukan 

dapat membuat rasa aman saat masa kehamilan. Perawatan kehamilan yang jauh 



dari segi medis, diakibatkan karena kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang 

perawatan kehamilan yang benar menurut ilmu pengetahuan medis modern. 

b. Kebiasaan masyarakat dalam imunisasi anak balita. 

Merupakan suatu bentuk perbuatan sering atau berulang-ulang dilakukan 

secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar oleh 

masyarakat, dalam konteks kebiasaan masyarakat dalam imunisasi anak balita

bermakna, perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang 

dalam imunisasi anak, misalnya melakukan urut kandungan, memakai minyak 

sebelum lahir agar kelahiran anak lancar dan lainnya. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang kebiasaan 

masyarakat dalam perawatan dan persalinan ibu hamil. Pada umunya informan 

menyatakan yaitu �  belum baiknya kebiasaan keluarga nelayan di Desa Tarempa 

Barat dalam melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita� . 

Belum baiknya kebiasaan keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat

dalam melaksanakan imunisasi dan penimbangan balita, permasalahan ini dapat 

disebabkan karena pemahaman masyarakat yang masih terbatas bahkan keliru 

terhadap imunisasi sehingga tidak timbul kesadaran dalam diri si ibu untuk 

melakukan imunisasi bagi balitanya. Bahkan yang sering kita lihat, si ibu 

melakukan imunisasi karena adanya dorongan dari pada tetangganya buat 

membawa anak ke posyandu untuk diberi imunisasi. Penyebab lainnya, sikap ibu 

yang kurang paham tentang imunisasi sehingga si ibu enggan untuk membawa 

bayinya diimunisasi. Serta kurangnya dukungan yang diberikan anggota keluarga 



untuk melakukan imunisasi baik itu dorongan suami, mertua, tokoh masyarakat 

dan lainnya. 

c. Kebiasaan dalam mengunakan jamban keluarga.

Merupakan suatu bentuk perbuatan sering dilakukan secara sadar dan 

mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar oleh masyarakat 

keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat, dalam konteks kebiasaan masyarakat 

dalam pengunaan jamban keluarga bermakna, perbuatan yang dilakukan 

masyarakat secara berulang-ulang dalam pengunaan jamban seperti menggunakan 

jamban leher angsa dengan tangki septik atau lubang penampungan kotoran 

sebagai tempat Buang Air Besar (BAB). 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang kebiasaan 

masyarakat dalam pengunaan jamban. Pada umunya informan menyatakan yaitu �

belum baik kebiasaan keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa Barat dalam 

mengunakan jamban keluarga� .

Belum baiknya kebiasaan keluarga nelayan di RW X Desa Tarempa 

Barat dalam mengunakan jamban keluarga, permasalahan ini dapat disebabkan 

karena, kesadaran dan keinginan keluarga nelayan untuk mencari tahu tentang 

jamban sehat itu kurang, ditambah lagi kurang adanya informasi yang cukup 

tentang jamban itu sendiri yang seharusnya diperoleh setiap keluarga nelayan saat 

berada di tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi. 

Penyebab lainnya yaitu karena kebiasaan yang telah diterima keluarga 

nelayan, dimana untuk buang air besar itu langsung ke dalam laut, selain itu 



pekerjaan masyarakat (keluarga nelayan) di Desa Tarempa Barat yang 

kebanyakan sebagai nelayan serta pendapatan masyarakat yang masih kurang 

ditambah lagi mahalnya harga kloset di pasaran.

d. Kebiasaan dalam melakukan penangganan sampah. 

Merupakan perilaku yang dilkakukan secara berulang-ulang oleh 

masyarakat keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat dalam melakukan 

penangganan sampah, misalnya menyediakan bak penampungan sampah, tujuan 

dengan adanya kebiasaan melakukan penangganan sampah ini yaitu lingkungan 

menjadi sehat serta perilaku masyarakat yang pro aktif memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan, mencegah, melindungi diri dari penyakit serta 

berpartisipasi aktif dan berdaya menolong dirinya sendiri serta mampu 

membudayakan perilaku hidup bersih dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang kebiasaan 

dalam melakukan penangganan sampah. Pada umunya informan menyatakan yaitu 

� Keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat belum melakukan upaya penangganan 

sampah, misalnya dengan menyediakan tong sampah, mengangkut sampah te 

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang ditunjuk dan lainnya� . 

Belum memiliki kebiasaan melakukan penangganan sampah para 

keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat, permasalahan ini dapat disebabkan 

karena masyarakat (keluarga nelayan) di Desa Tarempa Barat yang masih rendah 

kesadarannya terutama dalam membuang sampah. Rendahnya kesadaran dalam 

penangganan sampah karena masyarakat tidak tahu dan belum sadar dengan apa 



yang telah dilakukan nya. Jika masyarakat sudah sadar dan tahu akan dampak 

membuang sampah kelaut mungkin warga dapat lebih mengerti untuk tetap aktif 

tidak membuang sampah kelingkungan. 

Begitu juga dengan tempat pembuangan sampah yang jauh dari rumah 

warga membuat warga mengambil jalan pintas dengan membuang sampah ke laut. 

Hal ini sudah menjadi cara tersendiri bagi setiap masyarakat yang ada di Desa 

Tarempa Barat terhadap sampah. Untuk itu pemerintah sudah seharusnya 

memberikan tambahan tempat pembuangan sampah bagi setiap masyarakat, 

sehingga masyarakat mempunyai wadah penampungan untuk membuang sampah. 

Sehingga laut bukan lagi tempat bagi warga untuk membuang sampah. Melainkan 

laut sebagai sebuah tempat yang harus dijaga kebersihannya demi menjaga 

kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi warga. 

4. Adat istiadat.

Merupakan bagaimana cara, tata kelakuan dan kebiasan masyarakat 

menjadi suatu budaya bagi warga., sehingga budaya pelaksanaan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) pada kehidupan sehari-hari itu, dapat diterima keluarga 

nelayan di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan tanpa adanya pertentangan 

ataupun permasalahan dari keluarga nelayan yang lainnya. 

a. Budaya masyarakat dalam penangganan ibu hamil

Yaitu bagaimana perawatan dan persalinan ibu hamil dengan tenaga 

kesehatan menjadi suatu budaya bagi masyarakat nelayan di Desa Tarempa Barat 

dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga perawatan dan persalinan dengan 



tenaga kesehatan bagi ibu hamil ini dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat 

sehari-hari. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang budaya 

masyarakat dalam penangganan ibu hamil. Pada umunya informan menyatakan 

yaitu � belum membudaya bagi rumah tangga nelayan di Desa Tarempa Barat 

perawatan dan persalinan ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ada� .

Belum membudayanya bagi rumah tangga nelayan di Desa Tarempa 

Barat perawatan dan persalinan ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ada, 

permasalahan ini disebabkan karena pertimbangan ekonomi/biaya pada hal biaya 

untuk melahirkan mahal yaitu Rp. 1.000.000 s/d 1.500.000, biaya sebesar ini 

mana terjangkau bagi masyarakat, hasil masyarakat melaut paling hanya 100 ribu 

s/d 150 ribu paling banyak sekali melaut. 

Kondisi ini juga disebabkan karena pengetahuan keluarga nelayan yang 

terbatas akan perlunya pemeriksaan kehamilan dari awal hamil sampil bulan ke

enam kehamilan serta kebiasaan keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat, dimana 

jika umur kehamilan belum 6 bulan, para ibu hamil tidak melapor kepada Bidan. 

Mereka menganggap kelahiran adalah suatu peristiwa biasa, bahkan ada anggapan 

masyarakat jika tetap melakukan kegiatan rumah tangga seperti biasa malah 

persalinan akan lebih mudah. 

b. Budaya masyarakat dalam imunisasi dan penimbangan balita. 

Merupakan bagaimana kegiatan imunisasi dan penimbangan balita 

menjadi suatu budaya bagi masyarakat nelayan di Desa Tarempa Barat dalam 



kehidupannya sehari-hari, sehingga kegiatan imunisasi dan penimbangan balita 

dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat secara teratur.

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang budaya 

masyarakat dalam imunisasi dan penimbangan balita. Pada umunya informan 

menyatakan yaitu � belum membudaya bagi rumah tangga nelayan di Desa 

Tarempa Barat pemberian imunisasi dan penimbangan balita� .

Belum membudayanya bagi masyarakat Keluarga Nelayan di Desa 

Tarempa Barat pemberian imunisasi dan penimbangan balita, permasalahan ini 

dapat disebabkan karena adanya sebagian kecil ibu� ibu di Desa Tarempa Barat 

yang menolak untuk mengimunisasikan bayinya dikarenakan adanya pengaruh 

kepercayaan yang dianut, misalnya bagi sebahagian orang islam imunisasi 

dianggap haram karena bahan baku imunisasi berasal dari binatang yang dalam 

islam termasuk haram untuk dikonsumsi dan prinsip masing-masing individu, 

misalnya melihat anaknya sehat dan tidak ada masalah maka si ibu tidak mau 

member imunisasi balita ditambah lagi mendengar ada anak yang demand an 

kejang setelah diimunisasi. 

Penyebab lainnya kurangnya pengetahuan tentang imunisasi disebabkan 

minimnya penyuluhan tentang imunisasi yang didapat si ibu balita di Desa 

Tarempa Barat dari tenaga penyuluh kesehatan Puskesmas Siantan, akibatnya 

tidak tercipta kesadaran akan pentingnya imunisasi bagi balitanya. Selanjutnya 

kurangnya dukungan dan peran serta dari keluarga si ibu, terutama dari pihak 

suami dan mertua untuk menyuruh si ibu membawa balitanya untuk diimunisasi. 



c. Budaya masyarakat dalam pengunaan jamban keluarga. 

Merupakan bagaimana masyarakat keluarga Nelayan di Desa Tarempa 

Barat dapat mengunakan serta memiliki jamban keluarga yang sehat sesuai 

dengan syarat-syarat kesehatan yang digariskan, misalnya jamban yang harus 

memiliki septi tanc, jamban yang harus memiliki ventilasi dan lainnya. Sehingga 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengunaan jamban ini dapat diterima dan

dilaksanakan masyarakat. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang budaya 

masyarakat dalam pengunaan jamban. Pada umunya informan menyatakan yaitu �

belum membudaya bagi rumah tangga nelayan di Desa Tarempa Barat pengunaan 

jamban dalam kehidupannya� . 

Belum membudayanya bagi keluarga nelayan di Desa Tarempa Barat 

pengunaan jamban keluarga. Permasalahan ini dapat disebabkan karena, 

kebiasaan yang telah diterima dari dulu secara turun temurun dari keluarga 

nelayan, dimana untuk buang air besar itu langsung ke dalam laut, selain itu 

pekerjaan masyarakat (keluarga nelayan) di Desa Tarempa Barat yang 

kebanyakan sebagai nelayan serta pendapatan masyarakat yang masih kurang 

ditambah lagi mahalnya harga kloset di pasaran. 

Penyebab lain belum membudayanya pengunaan jamban sehat ini, yaitu 

pengetahuan keluarga nelayan untuk mencari tahu tentang jamban sehat itu 

kurang, ditambah lagi kurang adanya informasi yang cukup tentang jamban itu 

sendiri yang seharusnya diperoleh setiap keluarga nelayan saat berada di tempat 



pelayanan kesehatan yang dikunjungi. Serta ketiadaan sarana dan prasarana 

jamban umum yang ada di Desa Tarempa Barat, sehingga akhirnya masyarakat 

memilih untuk melakukan BAB disembarang tempat.

d. Budaya masyarakat dalam melakukan penangganan sampah. 

Merupakan bagaimana masyarakat keluarga nelayan di Desa Tarempa 

Barat dapat melaksanakan penangganan sampah yang dihasilkan dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya menyediakan bak penambungan sampah, membawa sampah 

ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan lainnya. Sehingga budaya 

masyarakat dalam melakukan penangganan sampah ini dapat diterapkan pada 

kehidupannya sehari-hari, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

penangganan sampah ini dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat. 

Hasil wawancara dengan informan yaitu rumah tangga nelayan yang 

memiliki balita di Rukun Warga (RW) X Desa Tarempa Barat tentang budaya 

masyarakat dalam melakukan penangganan sampah. Pada umunya informan 

menyatakan yaitu � belum membudaya bagi rumah tangga nelayan di Desa 

Tarempa Barat upaya melakukan penangganan sampah rumah tangga yang 

dihasilkannya  dalam kehidupannya sehari-hari� .

Belum membudayanya bagi rumah tangga nelayan di Desa Tarempa

Barat upaya melakukan penangganan sampah rumah tangga yang dihasilkannya, 

permasalahan ini dapat disebabkan karena keluarga nelayan di Desa Tarempa 

Barat yang masih rendah kesadarannya terutama dalam membuang sampah. 

Rendahnya kesadaran dalam penangganan sampah ini disebabkan karena 

masyarakat tidak tahu dan belum sadar dengan apa yang telah dilakukan nya. 



Begitu juga dengan tempat pembuangan sampah yang jauh dari rumah 

warga membuat warga mengambil jalan pintas dengan membuang sampah ke laut. 

Hal ini sudah menjadi cara tersendiri bagi setiap masyarakat yang ada di Desa 

Tarempa Barat terhadap sampah. Untuk itu pemerintah sudah seharus nya 

memberikan tambahan tempat pembuangan sampah bagi setiap masyarakat, 

sehingga masyarakat mempunyai wadah penampungan untuk membuang sampah. 

Sehingga laut bukan lagi tempat bagi warga untuk membuang sampah. Melainkan 

laut sebagai sebuah tempat yang harus dijaga kebersihannya demi menjaga 

kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi warga. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan. 

Kesimpulan penelitian, yaitu:

a. Persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan belum baik, ditinjau dari : 

1. Cara Keluarga nelayan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sehari-hari, baik itu dalam penangganan ibu hamil, pemberian imunisasi, 

pengunaan jamban dan penangganan sampah, belum sejalan dan sesuai 

tuntutan program PHBS.  

2. Tata kelakuan Keluarga nelayan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) sehari-hari, baik itu dalam penangganan ibu hamil, pemberian 



imunisasi, pengunaan jamban dan penangganan sampah, belum mengacu 

kepada aturan serta ketentuan yang diatur dalam program PHBS.  

3. Kebiasaan Keluarga nelayan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) sehari-hari, baik itu dalam penangganan ibu hamil, pemberian 

imunisasi, pengunaan jamban dan penangganan sampah, belum sejalan dan 

sesuai tuntutan program PHBS. Sehingga kebiasaan keluarga nelayan ini 

kurang mendukung kepada peningkatan derajat kesehatan keluarga 

nelayan.

4. Budaya Keluarga nelayan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sehari-hari, baik itu dalam penangganan ibu hamil, pemberian imunisasi, 

pengunaan jamban dan penangganan sampah, masih ada yang belum 

sejalan dan sesuai tuntutan program PHBS.  

b. Penghambat dari pada persepsi keluarga nelayan tentang Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Tarempa Barat, yaitu pemahaman 

masyarakat yang terbatas terhadap PHBS, rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan atau menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari, 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat terhadap PHBS, akses keluarga nelayan 

yang terbatas dalam mendapatkan pengetahuan tentang PHBS dan peran serta 

pemerintah daerah melalui instansi terkait yang masih kurang dalam 

mendukung PHBS.

2.  Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu : 



a. Kedepannya perlu kegiatan sosialisasi tentang program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) yang lebih menyeluruh kepada seluruh keluarga nelayan di 

Desa Tarempa Barat. Sebab kesalah pahaman tentang program PHBS dapat 

menghambat kelanjutan program ini, sehingga diperlukan sosialisasi dan 

pendekatan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Peningkatan peran penyuluh kesehatan dari Puskesmas Siantan maupun 

Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas dalam penerapan aktivitas program 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat keluarga nelayan 

di Desa Tarempa Barat, misal melalui penambahan jadwal posyandu menjadi 

6 kali per bulan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan langsung kerumah 

dan tempat kerja keluarga nelayan tersebut. 
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