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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Perilaku 

2.1.1 Konsep Perilakuu 

 Perilakuwmanusia merupakan hasil dari segalawmacam pengalaman serta 

interaksibantara manusia denganwlingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Denganpkata lain, perilaku merupakan respon 

atau reaksi seorangpindividu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari 

dalam dirinya. Responwini dapatpbersifat pasif (tanpa tindakan) sepertipberpikir, 

berpendapatwdan bersikap maupun aktif (melakukan tindakan). Perilakuwaktif 

dapatwdilihat, sedangkan perilakuwpasif tidak tampak, sepertiwpengetahuan, 

persepsiwatau motivasi. Beberapawahli membedakan bentuk-bentukpperilaku ke 

dalam tigapdomain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kitapdengar 

dengan istilah knowledge, attitude,odan practice (Sarwono, 2007). 

Dalampsosiologi, perilakuwdianggap sebagai sesuatu yang tidakpditujukan 

kepadaworang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakanpsosial manusia 

yang sangatpmendasar. Menurut seorang ahli psikologi Skinner yang dikutip dari 

Notoatmodjo (2007), merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi 

seseorang terhadap suatu stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku 

ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian 

organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut dengan teori S-O-

R” (Stimulus - Organisme - Respons). 
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Teori yang dikenal sebagai teori S-O-R ini menjelaskan adanya 2 jenis 

respon, yaitu : 

a. Responden respon atau refleksif, yakni respons yang ditunjukkan oleh 

rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut electing stimuli, 

karena menimbulkan respon yang relatif tetap, misalnya makanan lezat akan 

menimbulkan nafsu untuk makan dan sebagainya. 

b. Operant respon atau instrumental respon, yakni respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. 

Perangsang ini disebut dengan reinforcing stimulation atau reinforcer, karena 

memperkuat respon. 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi 2 (Notoatmodjo, 2007) yaitu : 

a. Perilaku tertutup (covert behaviour) 

Apabila respons terhadap stimulus tersebut terjadi dalam diri sendiri 

dan masih belum bisa diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon ini 

masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap 

stimulus yang bersangkutan. Bentuknya “unobservabel behavior” yang 

disebut denganppengetahuan (knowledge) danpsikap (attitude). 

b. Perilaku terbuka (overt behaviour) 

Apabilawrespons tersebut sudah dalam bentukwtindakan yang dapat 

diamati daripluar (orang lain) yang disebutppraktek (practice) yang diamati 

orang lain dari luar atau “observabel behavior”. 

Berdasarkanpbatasan dari Skinner tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa 

perilaku adalah kegiatanwatau aktivitaswyang dilakukan oleh seseorang dalam 
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rangka pemenuhanwkeinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu,wdan sebagainya. 

Kegiataniini mencakup : 

a. Kegiatanwkognitif : pengamatan, perhatian, berfikirwyang disebut dengan 

Pengetahuan. 

b. Kegiatanpemosi : merasakan, menilai yang disebut sikap (afeksi). 

c. Kegiatanpkonasi : keinginan, kehendak yang disebut tindakan (practice). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapatpdisebutkan bahwa perilaku tersebut 

terbentuk di dalamfdiri seseorang dan dipengaruhi oleh duaifaktor yaitu :  

a. Faktor eksternal 

Stimuluswyang merupakanwfaktor dari luar diriwseseorang, Faktor 

eksternalwatau stimulus adalahwfaktor lingkungan, baik lingkunganwfisik 

maupun lingkunganinon-fisik dalam bentuk sosial,ibudaya, ekonomi, maupun 

politik. 

b. Faktor internal 

Responiyang merupakan dariidalam diri seseorang. Faktor internal yang 

menentukanpseseorang merespon stimuluspdari luar dapat berupapperhatian, 

pengamatan, persepsi,pmotivasi, fantasi, sugesti, dan lainnya. 

Dari penelitian- penelitianiyang ada faktorieksternal merupakan faktor yang 

memilikipperan yang sangatpbesar dalam membentuk perilakupmanusia karena 

dipengaruhi oleh faktorpsosial dan budayaidimana mereka berada (Notoatmodjo, 

2007). 

2.1.2 Determinan Perilakuu 

Menurut Notoatmodjop(2010), faktorppenentu ataupdeterminan perilaku 

manusiapsulit untuk dibatasi karenapperilaku merupakanpresultan dari berbagai 
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faktor,pbaik internal maupunpeksternal (lingkungan). Dari berbagaipdeterminan 

perilakupmanusia, banyak ahli telahpmerumuskan teori-teori ataupmodel-model 

terbentuknya perilaku. Masing-masing teori, konseppatau model tersebut dapat 

diuraikanwseperti berikut. Berdasarkan pengalamanwempiris di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa garispbesarnya perilaku manusia dapat dilihat dari 3paspek, 

yakni aspekifisik, psikis, dan sosial. 

Salahisatu teori yang terkenalitentang terbentuknyapperilaku adalah ”Teori 

Precede-Procede” (1991), yaitu teoripyang dikembangkanpoleh Lawrence Green, 

yang dirintispsejak tahun 1980 untuk menganalisis perilakupmanusia dari tingkat 

kesehatan. Menurut Lawrance Green dan kawan-kawan (dalam Notoatmodjo, 

2010) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, 

yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor diluar perilaku (non behaviour 

causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor 

yaitu : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan faktor-faktor yang 

mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan budaya. 

2. Faktor pemungkin (enabling factor), merupakan faktor yang memungkinkan 

individu berperilaku seperti yang terwujud dalam lingkungan, fisik, tersedia 

atau tidak tersedia fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. 

3. Faktor penguat (reinforcement factor), merupakan faktor yang mendorong 

dan menguatkan perilaku seperti terwujud dalam sikap seperti dukungan dari 

tenaga kesehatan serta dukungan dari keluarga terutama suami merupakan 

koordinasi referensi dalam perilaku masyarakat. Maka dari itu petugas 
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kesehatan harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

kesehatan. Selain itu perilaku tokoh masyarakat juga dapat menjadi panutan 

orang lain untuk berperilaku sehat (Notoatmodjo, 2010). 

Selain itu terdapat juga teori Shenandu B Kar (dalam Notoatmodjo, 2012) 

menyatakanpbahwa terdapat 5 determinaniperilaku yaitu :  

1. Adanyainiat (intention) seseorang untuk bertindakisehubungan dengan objek 

atau stimulusidi luar dirinya (behavior intention). 

2. Adanyawdukungan dari masyarakatpsekitarnya (social support) didalam 

kehidupanpseseorang di masyarakat, perilakuworang tersebut cenderung 

memerlukan legitimasipdari masyarakat sekitarnya. Apabilapperilaku tersebut 

bertentangan atau tidak memperolehidukungan dari masyarakat. Maka ia akan 

merasa kurangiatau tidak nyaman denganiperilaku tersebut. 

3. Terjangkaunyapinformasi (accessibility of information) adalahptersedianya 

informasi-informasi terkaitpdengan tindakan yang akanwdi ambil oleh 

seseorang. 

4. Adanyawotonomi atas kebebasanwpribadi (personal outonomy) untuk 

mengambilikeputusan. 

5. Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan (action situation) artinya ada 

kondisiiserta kemampuaniyang memungkinkaniuntuk bertindak. 

Menurut teori WHO (dalam Notoatmodjo, 2012) menjelaskan bahwa 

terdapat 4 alasanipokok mengapa seseorangiberperilaku, yaitu : 

a. Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling), merupakan hasilppemikiran 

dan perasaanpseseorang, atau lebihptepat diartikan penilaian pribadipterhadap 

objek atauistimulus, merupakan modaliawal untuk bertindak atauiberperilaku. 



12 
 

b. Adanya orang penting sebagai referensi, di dalampmasyarakat dimanapsikap 

paternalistikpmasih kuat, maka perubahaniperilaku masyarakat tergantung dari 

perilakuiacuan (referensi) yang pada umumnya adalah paraitokoh masyarakat 

setempat. Pada keluargaibiasanya ayah, ibu atau saudara kandung yang lebih 

tua. Seseorangpyang merokok biasanya melihat orangpdi lingkungannya 

merokok. 

c. Sumber daya (recources), faktoriini merupakanipendukung terjadinyaiperilaku 

seseorangpatau masyarakat. Jika dibandingkanpdengan teori Green, sumber 

dayaitermasuk faktor enabling. Yang termasuk kategori ini antara lain seperti 

uang, tenaga kerja, keterampilan dan pelayanan. 

d. Sosiobudaya (culture), merupakan perilakupnormal, kebiasaan,inilai-nilai, dan 

penggunaanpsumber-sumber di dalam suatupmasyarakat akanpmenghasilkan 

suatu polaphidup yang padapumumnya disebut kebudayaan. Kebudayaanpini 

terbentukpdalam waktu yangplama sebagai akibat daripkehidupan suatu 

masyarakat bersama. Sosiopbudaya setempat sangat berpengaruh terhadap 

terbentuknyapperilaku seseorang. Hal ini sangatpberpengaruh diwdalam 

keluarga, sebabpkeluarga merupakan ruang lingkupisosial budayaiyang paling 

kecil. 

Hal-hal yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagian terletak dalam diri 

individu itu sendiri (faktor internal) dan sebagian terletak di luar dirinya (faktor 

eksternal atau faktor lingkungan). 

2.1.3 Domain Perilaku 

Menurut Benyamin Bloom tahun 1908 (dalam Notoatmodjo, 2010), beliau 

menemukan tigapdomain perilaku yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ahli 
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pendidikan di Indonesia kemudian menterjemahkan ketiga domain ini dalam cipta 

(kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor), atau peri cipta, peri rasa, dan peri 

tindak. Untuk kepentinganipendidikan praktis, tiga tingkat ranahpperilaku telah 

dikembangkan sebagai berikut : 

2.1.3.1 Pengetahuan 

Pengetahuanpmerupakan hasilpdari tahu, dan inipterjadi setelah orang 

melakukan penginderaanpterhadap objekptertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pencainderapmanusia, yakni indera penglihatan,ppendengaran, penciuman, rasa 

danpraba. Sebagian besarppengetahuan manusiapdiperoleh melaluipmata dan 

telinga. Oleh karena itu pengetahuan merupakanpdomain yang sangatppenting 

untuk terbentuknya perilakuiseseorang (Notoatmodjo, 2003). 

Dalam pengertianplain, pengetahuan yang lebihpmenekankan pengamatan 

dan pengalamanpinderawi dikenal sebagai pengetahuanpempiris atau pengetahuan 

aposteriori. Pengetahuanpini bisa didapatkan dengan melakukanppengamatan dan 

observasipyang dilakukan secara empirispdanprasional. Pengetahuanpempiris 

tersebut juga dapatpberkembang menjadi pengetahuanpdeskriptif bila seseorang 

dapat melukiskan dan menggambarkanpsegala ciri, sifat, dan gejalaiyang ada pada 

objekpempiris tersebut. Pengetahuanpempiris juga bisa didapatkan melalui 

pengalamanppribadi manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya, seseorang yang 

seringpdipilih untuk memimpinporganisasi dengan sendirinyapakan mendapatkan 

pengetahuan tentangpmanajemen organisasi (Meliono, Irmayanti, dkk. 2007). 

Apabila penerimaanpperilaku baru atau adopsi perilakupmelalui proses yang 

didasari oleh pengetahuan,pkesadaran danpsikap yang positif, makapperilaku 

tersebut akanpbertahan lama (long lasting) daripada perilakupyang tidak didasari 
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olehppengetahuan (Notoadmojo, 2003). Ada 6 tingkatan pengetahuan yang 

dicakup dalam domain kognitif, yaitu : 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Misalnya adalah mengingatpkembali (recall) sesuatuwyang 

spesifikwdari seluruh bahanwyang dipelajari atauwrangsangan yang telah 

diterima. Tahu merupakanitingkat pengetahuan yang palingirendah. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahamipdiartikan sebagaipkemampuan untukpmenjelaskan secara 

benar tentangpobjek yang diketahui, dan dapatpmenginterprestasikan materi 

tersebut secarapbenar. Orang yang telah pahampterhadap objekpatau materi 

haruspdapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, 

dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

3. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat 

dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 
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5. Sintesis (synthesis) 

Sintesiswmenunjuk kepada suatuwkemampuan untuk meletakkanwatau 

menghubungkanpbagian-bagian di dalam suatu bentukikeseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesisiadalah suatu kemampuaniuntuk menyusun formulasi 

barupdari formulasi-formulasipyang ada. Misalnya dapatpmenyusun, dapat 

merencanakan, dapatpmeringkaskan, dapatpmenyesuaikan, dan sebagainya 

terhadap suatuiteori atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasipini berkaitan denganpkemampuan untuk melakukanpjustifikasi atau 

penilaianpterhadap suatu materiiatau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan 

padaisuatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakanikriteria-kriteria 

yang telah ada. 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuanpseseorang dapatpdipengaruhi 

oleh beberapaifaktor, yaitu : 

a. Pengalaman,ppengalaman dapatwdiperoleh dari pengalamanwsendiri 

maupun orang lain. 

b. Tingkatwpendidikan, pendidikan dapat membawawwawasan atau 

pengetahuan seseorang. 

c. Keyakinan, dapat diperolehpsecara turun-temurunpdan tanpa adanya 

pembuktianwterlebih dahulu. Keyakinan ini bisa mempengaruhi 

pengetahuanpseseorang, baik itu positif maupun negatif. 

d. Fasilitas, sumberpinformasi yang dapatpmempengaruhiwpengetahuan 

seseorang, misalnya radio, televisi, Koran dan buku. 
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e. Penghasilan, tidakpberpengaruh langsungpdengan pengetahuanpnamun 

bila penghasilanpbesar maka ia akanpmampu menyediakanpfasilitas 

sumberiinformasi. 

f. Sosial budaya, kebiasaanplingkungan atau keluarga dapat mempengaruhi 

pengetahuan, persepsiidan sikap seseorang. 

2.1.3.2 Sikap 

Sikappmerupakan reaksipatau respons seseorangpyang masih tertutup 

terhadappsuatu stimulus ataupobyek. Manifestasi dari sikap tidakpdapat langsung 

dilihat, tetapi hanyaiditafsirkan terlebih dahulu dari perilakuiyang tertutup. Dalam 

kehidupanpsehari-hari, pengertianpsikap adalahpreaksi yang bersifatpemosional 

terhadap stimulusisosial (Adnani, 2011). 

Menurut Zimbardo dan Ebbesen (dalam Notoatmodjo, 2003) sikap adalah 

suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau 

obyek yang berisi komponen-komponen cognitive, affective dan behavior. Sikap 

terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : 

1. Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa subjek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2. Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, 

dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

3. Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4. Bertanggung jawab (responsible), bertanggungjawab atas segala suatu yang 

telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki 

tingkatan paling tinggi. 
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Newcomb, salah seorang psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan 

pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan tindakan atau aktivitas, akan 

tetapi adalah “predisposisi” tindakan atau perilaku yang masih merupakan reaksi 

tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. 

(Notoatmodjo, 2010). 

2.1.3.3 Tindakan 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan, hal ini 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terwujudnya 

suatu tindakan. Praktik atauptindakan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan 

mengikutpkualitasnya, yaitu : 

a) Persepsi (peception), merupakan praktek pada tingkat pertama. Individu 

mampu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan 

yang akan diambil. 

b) Respon terpimpin (guide response), indikatornya adalah individu mampu 

melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan 

contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua.  

c) Mekanisme (mecanism), apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu 

dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, 

maka ia sudah mencapai praktek tingkat tiga. 

d) Adopsi (adoption), adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah 

berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasikannya 

tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. 
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2.1.4 Pembentukan Perilaku 

Perilakupmanusia sebagianpbesar ialah perilakupyang dibentukpdan dapat 

dipelajari. Berikut ini adalah carapterbentuknya perilaku pada seseorang (Walgito, 

2003) yaitu : 

1. Kebiasaan, terbentuknyapperilaku karenapkebiasaan yangpdilakukan, misal 

menggosok gigiisebelum tidur, bangun pagiidan sarapan. 

2. Pengertian (insight), terbentuknyapperilakupditempuh denganppengertian, 

misalnyapbila naik motor haruspmemakai helm, karena helmptersebut untuk 

keamananidiri. 

3. Penggunaan model, pembentukanpperilaku melalui contoh atau model. Model 

yangidimaksud adalahipemimpin, orang tua danitokoh panutan lainnya. 

Menurut Ajazen (1981) untukpmembuat seseorangpberperilaku seperti yang 

dianjurkanpharus ada keyakinanpmengenai tersedia-tidaknyapkesempatan dan 

sumberidaya yang diperlukan (Aswar, 2000). 

Prosedur pembentukanpperilaku dalam operantpconditioning ini menurut 

Skinner adalah sebagai berikut : 

a. Melakukanwidentifikasi tentang hal-halpyang merupakan penguatpatau 

reinforce, yaitu berupaphadiah-hadiah (rewards) bagi perilaku yang akan 

dibentuk. 

b. Melakukanpanalisis untuk mengidentifikasipkomponen-komponen kecil yang 

membentukpperilaku yang dikehendaki. 

c. Menyusun komponen-komponenwitu sebagaiwtujuan-tujuan sementara, 

mengidentifikasipreinforcer atau hadiahpuntuk masing-masingpkomponen 

tersebut. 
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d. Melakukan pembentukanpperilaku dengan menggunakanpurutan komponen 

yang telahitersusun itu. 

Apabila komponenppertama telah dilakukan makaphadiahnya diberikan. 

Hal inipakan mengakibatkan perilaku tersebutpcenderung akan seringpdilakukan. 

Kalau perilakupini sudah terbentuk kemudianpdilakukan komponen yangpkedua 

demikianwberulang-ulang sampai komponenwkedua terbentuk. Setelah itu 

dilanjutkan denganpkomponen ketiga, keempat, danpselanjutnya sampai seluruh 

perilakuiyang diharapkan terbentuk. 

2.2 Paradigma Sehat dan Sakit 

2.2.1 Konsep Sehat dan Sakit 

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Menurut Badan Kesehatan Dunia/ World Health Organization (WHO),  

sehat  adalah   keadaan  sejahtera  secara  fisik,  mental,  dan  sosial  bukan  hanya  

sekedar  tidak  adanya   penyakit  maupun  cacat.  Dari  definisi  sehat  diatas  

dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial 

yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas 

secara optimal. 

Menurut Soejoeti tahun 2005 (dalam Febri, 2013) Sakit adalah persepsi 

seseorang terhadap perasaan adanya gangguan aktivitas sehari-hari akibat adanya 

kelainan atau penyimpangan fungsi dan struktur (bentuk dan susunan) jasmani 

mental social yang sedang dialami dari keadaan normalnya. Sakit ditujukan oleh 

adanya keluhan subyektif (sign) dan gejala obyektif (symptom). Karena persepsi 
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seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya tidak bisa dirasakan 

langsung oleh orang lain, maka sakit lebih banyak bersifat subyektif. Persepsi 

masing-masing orang berbeda, namun umumnya jika ia tidak merasakan adanya 

gangguan fungsi atau struktur pada tubuh maka orang akan cenderung merasa 

bahwa ia sehat. 

Penyakit adalah abstraksi atau kesimpulan seseorang terhadap semua 

keluhan dan gejala penyimpangan fungsi dan struktur jasmani mental social pada 

diri seseorang. Kebenaran abstraksi ini bergantung pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh penderita. Oleh 

sebab itu masyarakat yang masih kurang menguasai ilmu dan teknologi kesehatan 

akan sering membiarkan sakitnya sampai setidaknya timbul gejala atau gejalanya 

sudah berat. 

2.2.2 PerilakuiKesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2005), responpseseorang terhadap rangsangan atau 

objek-objek yangpberkaitan dengan sehat-sakit, penyakit, danpfaktor-faktor yang 

mempengaruhipsehat-sakit adalah merupakanpsuatu perilakupkesehatan (healthy 

behavior). Perilakuikesehatan itu adalah semua aktivitas seseorang yang berkaitan 

denganppemeliharaan dan peningkatanpkesehatan baik yang dapat diamati 

(observable) maupun yang tidakpdapat diamati (unobservable). Pemeliharaan 

kesehatan ini meliputippencegahan danpperlindungan diripdari penyakit dan 

masalah kesehatanplain, meningkatkanpkesehatan, dan mencarippenyenbuhan 

apabila sakit. 

Menurut Becker (dalam Notoatmodjo, 2005) konsep perilaku sehat 

merupakan pengembangan dari konsep perilaku yang dikembangkan Bloom. 
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Becker menguraikan 11 perilaku kesehatan menjadi tiga domain, yakni 

pengetahuan kesehatan (health knowledge), sikap terhadap kesehatan (health 

attitude) dan praktik kesehatan (health practice). Hal iniiberguna untuk mengukur 

seberapapbesar tingkat perilakupkesehatanpindividu yangpmenjadi unitpanalisis 

penelitian. Becker mengklasifikasikanpperilakupkesehatan menjadi tiga dimensi : 

a. Pengetahuan kesehatan 

Pengetahuanptentang kesehatan mencakup apa yangidiketahui oleh seseorang 

terhadappcara-cara memeliharapkesehatan, seperti pengetahuan tentang 

penyakitpmenular, pengetahuan tentangpfaktor-faktor yang terkait. dan atau 

mempengaruhipkesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, 

dan pengetahuan untuk menghindariikecelakaan. 

b. Sikap 

Sikap terhadappkesehatan adalah pendapatpatau penilaian seseorang terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaanikesehatan, seperti sikap terhadap 

penyakitimenular dan tidak menular, sikap terhadapifaktor-faktor yang terkait 

dan atau memengaruhiikesehatan, sikap tentang fasilitasipelayanan kesehatan, 

dan sikap untuk menghindariikecelakaan. 

c. Praktek kesehatan 

Praktekpkesehatan untuk hidup sehat adalah semuapkegiatan atau aktivitas 

orang dalam rangkapmemelihara kesehatan, seperti tindakanpterhadap 

penyakitpmenular dan tidak menular, tindakan terhadappfaktor-faktor yang 

terkait danpatau memengaruhi kesehatan, tindakan tentangifasilitas pelayanan 

kesehatan, dan tindakan untuk menghindariikecelakaan. 
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Beberapa kutipan lain tentang perilaku kesehatan diungkapkan oleh : 

1. Solita, perilakupkesehatan merupakan segala untukppengalaman dan interaksi 

individupdengan lingkungannya, khususnya yang menyangkutppengetahuan 

dan sikapptentang kesehatan, sertaptindakannya yang berhubungan dengan 

kesehatan. 

2. Cals dan Cobb mengemukakanpperilaku kesehatanpsebagai: “perilaku untuk 

mencegah penyakitppada tahap belumpmenunjukkan gejala (asymptomatic 

stage)”. 

3. Skinner perilakupkesehatan (healthy behavior) diartikan sebagaiprespon 

seseorang terhadappstimulus atau objek yang berkaitan denganpsehat-sakit, 

penyakit, dan faktor-faktor yang memengaruhipkesehatan seperti lingkungan, 

makanan, minuman, danppelayanan kesehatan. Dengan kata lain, perilaku 

kesehatan adalah semuapaktivitas atau kegiatanpseseorang, baik yang dapat 

diamati (observable) maupun yang tidakpdapat diamati (unobservable), yang 

berkaitanpdengan pemeliharaan danppeningkatan kesehatan. Pemeliharaan 

kesehatan ini mencakup mencegah atau melindungipdiri dari penyakit dan 

masalah kesehatan lain, meningkatkanikesehatan, dan mencari penyembuhan 

apabila sakit atau terkena masalahikesehatan. 

Perilaku kesehatanpmerupakan suatu repson seseorang (organisme) terhadap 

stimuluspatau obyek yang berkaitan denganpsakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan danpminuman sertaplingkungan. Dalam konteksppelayanan 

kesehatan, perilaku kesehatanpdibagi menjadi dua: 1) Perilaku masyarakatpyang 

dilayani ataupmenerima pelayanan (consumer), 2) Perilaku pemberippelayanan 

atau petugasikesehatan yang melayani (provider). 
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Dimensi perilakupkesehatan dibagi menjadi dua (Soekidjo Notoatmojo, 

2010: 24), yaitu : 

a. Healthy Behavior yaitu perilakuporang sehat untukpmencegah penyakit dan 

meningkatkanpkesehatan. Disebut juga perilakuppreventif (Tindakan atau 

upayapuntuk mencegah dari sakit dan masalah kesehatan yang lain: 

kecelakaan) danppromotif (Tindakan atau kegiatanpuntuk memelihara dan 

meningkatkannya kesehatannya). Contoh: 1) Makan dengan gizi seimbang, 2) 

Olah raga/kegiatan fisikpsecara teratur, 3) Tidak mengkonsumsipmakanan/ 

minumanpyang mengandung zat adiktif , 4) Istirahatpcukup, 5) Rekreasi/ 

mengendalikanistress. 

b. Health Seeking Behavior yaitu perilakuporang sakitpuntuk memperoleh 

kesembuhanpdan pemulihanpkesehatannya. Disebut juga perilakupkuratif dan 

rehabilitatifpyang mencakuppkegiatan: 1) Mengenalipgejala penyakit , 2) 

Upaya memperolehpkesembuhan danppemulihan yaitu denganpmengobati 

sendiri ataupmencari pelayanan (tradisional, profesional), 3) Patuhpterhadap 

proses penyembuhanidan pemulihan (complientce) atau kepatuhan. 

Menurut Becker (dalam Notoatmodjo, 2010) beliau membagi perilaku 

kesehatan menjadi tiga, yaitu : 

a) Perilaku sehat (healthy behavior), merupakanpperilaku ataupkegiatan yang 

berkaitan denganpupaya mempertahankan danpmeningkatkan kesehatan, 

antara lain : 

1. Kegiatanifisik yang teratur dan cukup,  

2. Makanan dengan menuiseimbang,  

3. Tidak merokok, minum-minuman keras dan tidak memakai narkoba  
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4. Istirahatiyang cukup,  

5. Pengendalianistress,  

6. Perilaku atau gaya hidup positif. 

b) Perilaku sakit (illness behavior), merupakan tindakan atau kegiatan seseorang 

yang sakitpatau terkena masalahpkesehatanppada dirinya atau keluarganya, 

untuk mencarippenyembuhan, atau untuk mengatasi masalahpkesehatan yang 

lainnya. Tindakaniyang muncul pada orang sakit atau anaknya sakit adalah :  

1. Didiamkan saja dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari,  

2. Melakukanptindakan dengan melakukanppengobatan sendiriimelalui cara 

tradisional atau cara modern,  

3. Mencari penyembuhanpatau pengobatanpkeluar, yakni kepfasilitas 

pelayananikesehatan modern atau tradisional. 

c) Perilaku peran orang sakit (the sick role behavior). 

Becker mengatakan hak dan kewajiban orangpyang sedangpsakit adalah 

merupakan perilakupperan orang sakit. Perilaku peran orang sakit antara lain : 

1. Tindakaniuntuk memperoleh kesembuhan. 

2. Tindakanpuntuk mengetahui fasilitaspkesehatan yang tepat untuk 

memperolehikesembuhan. 

3. Melakukan kewajibannya sebagai pasien. 

4. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhannya. 

5. Melakukan kewajiban agar penyakitnya tidak kambuh. 

Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia 

berespon, baik secara pasif (mengetahui, bersikap, dan mempersepsi penyakit) 

serta rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya, maupun aktif (tindakan) 
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yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut. Perilaku manusia 

terhadap sakit dan penyakit menurut Soekidjo Notoatmojo tahun 1997: 121-122 

(dalam Notoatmodjo, 2007) yaitu meliputi : 

1. Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (health promotion 

behavior). 

2. Perilaku pencegahan penyakit (health prevention behavior). 

3. Perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior). 

4. Perilaku pemulihan kesehatan (health rehabilitation behavior). 

Kesehatan tidak akan datang dengan sendirinya, namun perlu adanya usaha. 

Usaha tersebut adalah dengan mengupayakan agar setiap orang mempunyai 

perilaku hidup sehat. 

2.3 Perilaku Pencarian Pengobatan 

Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hasil dari proses pencarian 

pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, 

perilaku pencarian pengobatan adalah perilaku individu maupun kelompok atau 

penduduk untuk melakukan atau mencari pengobatan. Perilaku pencarian 

pengobatan di masyarakat terutama di negara sedang berkembang sangat 

bervariasi (Ilyas, 2003). 

Masyarakat ataupanggota masyarakatpyang mendapatppenyakit dan tidak 

merasakanpsakit (diseases but not illness) sudahptentu tidak akan bertindak apa-

apa terhadapppenyakit tersebut. Tetapi bila merekapdiserangppenyakit dan juga 

merasakanisakit, maka baru akan timbul berbagai macam perilaku dan usaha.  

Dari beberapa hasilipenelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pola 

pencarianipengobatan pada beberapa daerah. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya 
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karena adanya perbedaan morbidity rate atau karakteristik demografi penduduk, 

tetapi faktor-faktorisosial budaya yang menyebabkan tidak digunakannyaifasilitas 

kesehatan. Penggunaan pelayananpkesehatan tidakpperlu diukur hanya dalam 

hubungannyapdengan individu tetapi dapatpdiukur berdasarkan unit keluarga 

(Sarwono, 2007). 

Menurut Notoatmodjo (2007), pencarian metode pengobatan terkait dengan 

respons masing-masing individu apabila sakit serta pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan. Respons tersebut antara lain : (1) tindakan mengobati sendiri, (2) 

mencari fasilitas pengobatan tradisional, (3) mencari pengobatan dengan membeli 

obat ke warung/ toko (4) mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas modern yang 

diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta, seperti Balai 

Pengobatan, Puskesmas dan Rumah Sakit, (5) mencari pengobatan ke fasilitas 

pengobatan modern yang diselenggarakan oleh dokter praktek. 

2.3.1 Perilaku Pencarian Pengobatan di Indonesia 

Di Indonesia, pada tahun 2004 penduduk yang mengeluh sakit selama 1 

bulan terakhir sebanyak 24,41%. Upaya pencarian pengobatan yang dilakukan 

masyarakat yang mengeluh sakit sebagian besar adalah pengobatan sendiri 

(87,37%). Sisanya mencari pengobatan antara lain ke Puskesmas, paramedis, 

dokter praktik, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, dan pengobatan tradisional 

(Anonim, 2005a). Selain itu berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

tahun 2007, dalam kurunpwaktu sebulanpditemukan sebanyak 30,9% penduduk 

Indonesia yang mengeluhpsakit. Dan sekitar 65,01% dari pendudukpyang 

mengeluh sakit memilihpmenggunakan pengobatan sendiri (Supardi dkk., 2010). 
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Upaya pengobatan sendiri ini semakin meningkat pada tahun 2013, menurut 

data yang diperoleh oleh BadanpPusat Statistik (BPS) di Indonesia, persentase 

penduduk yang melakukan pengobatanpsendiri sebanyak 90,4%. Berdasarkan 

penelitian-penelitian di atas hal ini menunjukkan bahwa pengobatan sendiri sangat 

banyak dilakukan. 

Pengobatan sendiri biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan 

atau gangguan yang ringan (Asti, 2014). Hasil penelitian di India menunjukan 

penyakit yang paling umum untuk dilakukan pengobatan sendiri adalah flu (69%), 

demam (63%), dan sakitpkepala (60%) (Badiger dkk., 2012). Menurut Susenas 

tahun 2001, keluhanpterbanyak yangpdialami masyarakat Indonesia adalah flu, 

kemudian demam, sakit kepala dan batuk (Kristina dkk., 2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supardi dan Notosiswoyo tahun 

2005, pengetahuan pengobatan sendiri umumnya masih rendah dan kesadaran 

masyarakat untuk membaca label pada kemasan obat juga masih kecil. Sumber 

informasi utama untuk melakukan pengobatan sendiri umumnya berasal dari 

media massa. Banyaknya informasi mengenai iklan obat bebas dan obat bebas 

terbatas berpengaruh besar terhadap banyaknya masyarakat yang melakukan 

pengobatan sendiri. 

Menurut hasil penelitian Worku dan Abebe (2003), menurut faktor 

sosiodemografi seperti umur, jenis kelamin, dan pendapatan, yang paling banyak 

melakukan pengobatan sendiri adalah kelompok usia di bawah 30 tahun (59,5.%), 

jenis kelamin wanita (61,9.%) dan kelompok berpenghasilan tinggi (40,5.%). 

Prevalensi pengobatan sendiriwtergolong tinggiwdi seluruhwdunia, peneliti 

menemukan data di beberapa negara di antaranya lebih dari 68% negara-negara di 
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Eropa melakukan pengobatanisendiri, namun jauh lebih tinggi di negara-negara 

berkembang (Zafar dkk., 2008). 

Pemerintahptelah mengeluarkan beberapapperaturan perundang-undangan 

berkaitanpdengan pengobatan sendiri, berdasarkan Surat KeputusanpMenteri 

Kesehatan RI No.2380/1983, pengobatanpsendiri hanya boleh menggunakan obat 

yang termasukpgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas (Supardi dkk., 2005). 

Menurut Departemen Kesehatan RI obat bebas adalahpobat yang dijualpbebas di 

pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, sedangkan obat bebas terbatas adalah 

obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli 

bebasitanpa resep dokter, namun penggunaannya harusimemperhatikan informasi 

yang menyertai obat dalampkemasan (DepKes RI, 2008). Obat-obat yang 

termasuk dalam golongan obat bebas dan bebas terbatas relatif aman digunakan 

untuk pengobatan sendiri (DepKes RI, 2007).  

Pengobatanpsendiri ketika sakit untukpmengobati penyakitptertentu melalui 

pengobatanptradisional umumnya masih menjadi bagian dalam kehidupan 

sebagian masyarakatpIndonesia. Pengobatanpmodern yang menitikberatkan pada 

aspekpmedis juga menjadi pilihanpbagi masyarakat, baikpmenjadi rujukan utama 

ataupsekunder. Penelitian Didik Budijanto dan Betty Roosihermiatie (2006), 

menemukanpbahwa respondenpcenderung mengobati sendiriplebih dahulu apabila 

mereka sakit, tetapipbila anak mereka sakitpsering langsung dibawapke tenaga 

kesehatan; warung, penjual obat/jamu menjadi tujuan untuk pencarian pengobatan 

sebelum ke pengobatanptenaga kesehatan; pemanfaatan pengobatanptradisional 

biasanyawdilakukanwjika penyakit tidak kunjungpsembuhpdenganppengobatan 
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modernpdan pelayanan puskesmaspkurang diminati karena kualitas dan jenis obat 

diragukan, jam buka terbatas dan cara pelayanan tidak berkenan. 

Kondisi pengobatan tradisional di Indonesia menurut data Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2013 cakupan Pengobatan kesehatan sudah mencakup 

53,6% Kabupaten/ Kota dari 416 Kabupaten/ Kota di Indonesia (223 Kabupaten/ 

Kota). Dari cakupan wilayah tersebut, Puskesmas yang sudah menyelenggarakan 

Pengobatan tradisional sudah mencapai 793 Puskesmas dari 9671 mencakup 

akupuntur dan akupresur (Kemenkes RI, 2013). 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencarian Pelayanan Pengobatan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian pelayanan pengobatan 

menurut determinan prilaku (Notoatmodjo, 2010) antara lain adalah: 

1. Umur 

Setiap rentang usia memiliki pemahaman dan respon terhadap 

perubahan kesehatan yang berbeda-beda. Semakin cukup umur maka tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 

bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa 

lebih dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. 

Pembagian usia berdasarkan psikologi perkembangan bahwa masa 

dewasa terbagi atas (Hurlock, 2006) :  

a. Masa Dewasa Dini, berlangsung usia 18 s/d 40 tahun  

b. Masa Dewasa Madya, berlangsung antara usia 41 s/d 60 tahun  

c. Masa Usia Lanjut, berlangsung antara usia > 60 tahun  

Menurut Erfandi (2009) pada usia madya, individu akan lebih berperan 

aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan 
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persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain 

itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk 

membaca. 

2. Pekerjaaan 

Anderson (dalam Notoatmodjo, 2003), menyatakan bahwa struktur 

sosial yang salah satu diantaranya adalah pekerjaan menentukan dalam 

pemanfaatan pelayanan kesehatan.  

3. Pendidikan 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari 

orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk 

semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan (Erfandi, 

2009).  

4. Penghasilan 

Penghasilan adalah akumulasi uang yang diterima setiap bulannya yang 

diperoleh seseorang yang digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. 

5. Petugas Kesehatan 

Peran petugas kesehatan sangat penting terhadap keberlanjutan dan 

keberhasilan proses pengobatan yang dijalani pasien. Dukungan petugas 

kesehatan adalah partisipasi dan pertolongan dari petugas kesehatan sebagai 

pemberi informasi, saran, ajakan, motivasi, dan pengawasan dalam berobat. 

Semakin tinggi dukungan petugas kesehatan terhadap proses pengobatan 

yang dijalani, maka proses pengobatan akan semakin berjalan dengan baik. 
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6. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga 

terhadap anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga memandang bahwa 

orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan 

bantuan jika diperlukan. Dampak positif dari dukungan keluarga adalah 

meningkatkan penyesuaian diri seseorang terhadap kejadian-kejadian dalam 

kehidupan. 

7. Media Cetak 

Kemunculan media memiliki dua pengaruh, baik positif maupun 

negatif, media kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan 

pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu 

melalui media cetak, elektronika sehingga sasaran dapat meningkatkan 

pengetahuannya yang akhirnya dapat berubah perilaku kearah psotif terhadap 

kesehatan (Notoatmodjo,2005) 

8. Jarak Fasilitas Kesehatan 

Jauhnya jarak sarana kesehatan berpengaruh dalam mencari bantuan 

kesehatan. Semakin jauh jarak pusat kesehatan dari rumah maka mereka tidak 

pergi ke tempat pelayanan kesehatan tersebut, masyarakat lebih memilih 

mengobati sendiri ataupun pergi ke dukun atau orang pintar lainnya. 

9. Dukungan Teman  

Seperti halnya dukungan keluarga, dukungan teman sangat berperan 

untuk mempengaruhi perilaku seseorang untuk proses pengobatan. Semakin 

tinggi dukungan teman maka proses pengobatan akan berjalan dengan baik. 
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2.4 Statistik Daerah Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi 

2.4.1 Letak Geografi dan Iklim 

Kecamatan Bringin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi 

sebelah timur, mempunyai batas administrasi sebelah utara adalah Kabupaten 

Bojonegoro, sebelah timur Kecamatan Karangjati, sebelah selatan Kecamatan 

Karangjati dan sebelah barat adalah Kecamatan Padas dan Kasreman. 

 

Gambar 2.1 

Peta Administrasi Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi 

 

Topografi Kecamatan Bringin berupa dataran dan bukit, dengan ketinggian 

121-150 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa 

dengan luas wilayah mencapai 62,61 km2, terbagi lahan sawah 21,54 % dan 78,46 

% lahan bukan sawah. Pusat pemerintahan Kecamatan Bringin berada di Desa 

Bringin. Jarak kecamatan dengan ibukota Kabupaten Ngawi sekitar 17 km. Desa 

Kenongorejo adalah desa dengan jarak tempuh terjauh ke ibukota kecamatan 

sejauh 10,2 km dan ke ibukota kebupaten 27,8 km. Selama tahun 2014, curah 
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hujan maksimum Kecamatan Bringin terjadi pada Bulan Mei mencapai 60,70 mm 

dan pada Bulan Agustus tidak terjadi hujan sama sekali. 

2.4.2 Pemerintahan dan Penduduk 

a. Pemerintahan 

Dalam suatu pemerintahan desa itu terbagi menjadi beberapa bagian sampai 

ke lingkungan terkecil. Kecamatan Bringin terdiri dari 10 desa, 50 dusun, 50 

rukun warga (RW) dan 206 rukun tetangga (RT). Desa Sumberbening adalah desa 

yang memiliki jumlah dusun terbanyak sebanyak 10 dusun dan RW sebanyak 10 

RW, dengan jumlah RT sebanyak 26 RT. Total aparatur pemerintahan desa di 

Kecamatan Bringin pada tahun 2013 sebanyak 119 pegawai dengan jumlah 

pegawai terbanyak sebagai Kasun/Kaling. Satu-satunya wilayah desa yang tidak 

mempunyai sekretaris desa adalah Desa Sumberbening. Secara keseluruhan, pada 

tahun 2014 ini tidak ada perubahan dalam pemerintahan desa di Kecamatan 

Bringin dari tahun 2013. 

 

Gambar 2.2 

Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Bringin 

 

b. Penduduk 

Piramida penduduk Kecamatan Bringin menunjukkan bahwa penduduk usia 

produktif (15-64 tahun) 21.314 jiwa atau sebesar 65,54 %. Sedangkan komposisi 



34 
 

penduduk usia muda (0-14 tahun) 8.228 jiwa atau sebesar 25,30 % dan usia tua 

(65+ tahun) sebesar 2.976 jiwa atau 9,16 %.  

 

Gambar 2.3 

Piramida Penduduk 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Bringin tahun 2014 mencapai 32.519 jiwa. 

Rincian jumlah penduduk laki-laki 16.031 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

16.488 jiwa. Penduduk terbesar ada di Desa Sumberbening 7.363 jiwa atau 22,64 

%. Sex ratio penduduk di kecamatan ini 97, yang mengartikan bahwa setiap 100 

penduduk perempuan di Kecamatan Bringin terdapat 97 penduduk laki laki. 

Kepadatan penduduk Kecamatan Bringin pada tahun 2014 adalah 519 jiwa/km2. 

Penduduk Kecamatan Bringin adalah warga pribumi, tidak ada warga asing yang 

tinggal di wilayah ini. 

 

Gambar 2.4 

Statistik Kependudukan 
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Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Bringin pada tahun 2014 

tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sebanyak 8.762 pasangan dengan 

peserta KB sebanyak 6.604 pasangan. Dengan demikian angka prevalensi tahun 

2014 juga sama dengan tahun 2013. Pencapaian KB baru dari target 644 pasangan 

tercapai 742 pasangan atau 115,2%. Hal ini menurun bila dibandingkan dengan 

tahun 2013 yang bisa mencapai 748. 

 

Gambar 2.5 

Statistik Keluarga Berencana 

 

2.4.3 Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bringin sampai tahun 2014 

mayoritas tamat SD sebanyak 16.148 jiwa atau 48,56%, sedangkan yang terkecil 

adalah penduduk dengan tamat perguruan tinggi sebesar 435 jiwa atau 1,3%. 

 

Gambar 2.6 

Tingkat Pendidikan Penduduk 
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Jumlah sekolah di Kecamatan Bringin tahun 2014 untuk SD/sederajat (SD 

negeri/ swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/swasta) sebanyak 26 lembaga, 

SMP/sederajat (SMP negeri/swasta dan Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta) 

sebanyak 4 lembaga dan SMA/sederajat (SMA negeri/swasta, Madrasah Aliyah 

negeri/swasta dan SMK) sebanyak 3 lembaga. Penurunan jumlah lembaga 

pendidikan tingkat SD/ sederajat karena ada sekolah yang di merger. 

 

Gambar 2.7 

Statistik Pendidikan 

 

2.4.4 Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan Kecamatan Bringin didukung oleh tersedianya 

beberapa fasilitas dan tenaga kesehatan. Pada tahun tidak ada penambahan 

fasilitas kesehatan. Rumah bersalin sebanyak 4 lokasi, 1 puskesmas, 3 puskesmas 

pembantu, 1 tempat praktek dokter, 14 tempat praktek bidan, 40 posyandu dan 8 

polindes yang masih aktif. Jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan berjumlah 

29 orang dengan rincian dokter umum 1 orang di Desa Dero, 12 bidan dan 16 

perawat kesehatan menyebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan Bringin. 
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Gambar 2.8 

Statistik Sarana Kesehatan 

 

2.4.5 Perumahan dan Lingkungan 

Bangunan tempat tinggal di Kecamatan Bringin terdiri dari bangunan 

permanen dan bukan permanen. Bangunan permanen hanya 25,45% dan sisanya 

adalah tempat tinggal bukan permanen. Sedangkan untuk bangunan bukan tempat 

tinggal terdapat 280 bangunan permanen. Sumber air di Kecamatan Bringin, ada 3 

sumber air yang digunakan yaitu sumur gali, sumur pompa dan mata air. Sumur 

gali merupakan sumber air utama yang digunakan, penggunanya mencapai 3.226 

keluarga. Sedangkan sisanya adalah pengguna sumur pompa 2.296 keluarga dan 

mata air hanya 972 keluarga. 

 

Gambar 2.9 

Statistik Tempat Tinggal dan Sumber Air 

 

Kecamatan Bringin memiliki beberapa waduk diantaranya Waduk Pondok 

dan Waduk Sangiran. Kedua waduk ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah dan 

tempat wisata. 


