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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

 Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa 

Yunani dan Romawi yang mengambil konsep publik dan privat. Bangsa Romawi 

mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term res publica dan res priva. 

Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah 

konion (yang dapat diartikan publik) dan idion (yang bisa diartikan privat). 

Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya 

sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan 

Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban 

publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari 

Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas (Fermana, 2009 : 30-31).  

 Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak 

melalui beberapa defenisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari 

berbagai macam literatur. Pendefinisian berguna untuk menyediakan informasi 

bagi para perumus dan penganalisis kebijakan publik dikemudian hari manakala 

mereka berdiskusi dalam ruang politis (Nawawi, 2009 : 7). Sedangkan menurut 

Nugroho (Nugroho, 2014 : 105), kebijakan publik tidak pernah muncul di 

“ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa 

efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah atau kebijakan 

publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah 
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mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 

2009 : 34).  

 Parson (2001 : xi) dalam bukunya yang berjudul Public Implementation 

mengatakan bahwakebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan 

persoalan- persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefenisikan, dan 

bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. 

Furlong (2005) seperti yang dikutip oleh Nugroho (2014 : 105) yang berpendapat 

bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik 

dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan 

suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, norma nasional 

serta norma budaya local, merupakan variabel yang lain. 

 Pandangan berbeda disampaikan oleh Thoha (2008 : 106-107) terkait 

policy yang menyimpulkan bahwa policy di satu pihak dapat berbentuk suatu 

usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak 

policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan 

menimbulkan insentif. William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Dan 

Pasolong (2010 : 39) mengartikan kebijakan publik ke dalam beberapa poin yaitu: 

(1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 

pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 
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dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Dye dalam 

Anshori et al. (2012 : 75) mendefenisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu 

yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang 

membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why 

they do it, and what difference it makes). Dan Output dari hubungan yang saling 

mempengaruhi dalam proses politik dalam institusi demokrasi; antara legislatif; 

eksekutif; peradilan; dan pemerintah nasional serta daerah; akan menjadi 

kebijakan publik. 

 Intinya dari semua pengertian tentang kebijakan publik, apapun 

bentuknya, merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi Pemerintah untuk 

mengambil tindakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik haruslah dibuat 

dengan penuh pertimbangan dan diimplementasikan secara baik agar kebijakan 

tersebut berdaya guna dan berhasil guna. 

2.1.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik. 

 Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 

membagi proses proses penyusunankebijakan publik ke dalam beberapa tahap. 

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji 

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap tahap 

ini dengan urutan yang berbeda. Tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
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2.1.2.1 Tahap penyusunan agenda. 

 Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

 publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

 untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

 masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap 

 ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah 

 yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah 

 karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Penyusunan Agenda 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Tahap Formulasi Kebijakan  

 Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

 pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian 

 dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal 

 dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakam (Policy alternatives/Policy 

 Option) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk 

 masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Formulasi Kebijakan 

Penyusunan Agenda 
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 masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 

 yang diambil untuk dapat memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing 

 masing sektor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah 

 terbaik. 

2.1.2.3 Tahap adopsi kebijakan. 

 Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

 perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

 trersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif , konsensus 

 antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

2.1.2.4 Tahap implementasi Kebijakan. 

 Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

 program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan 

 program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 

 masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

 administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan 

 yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

 memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap 

 implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa 

 implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 

 (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh 

 pelaksana. 
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2.1.2.5 Tahap Evaluasi Kebijakan. 

  Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

 dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

 memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk 

 meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah 

 yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran 

 atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

 publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan. 

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan. 

 Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) Implementasi 

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 

program-program. Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang 

luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

undang. Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) Implementasi 

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 

program-program. 
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 Ripley dan Franklin dalam (Sidik, 2015 : 29) mendefinisikan bahwa 

Implementasi kebijakan publik adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), 

atau suatu jenis keluaran nyata (tangible output). Inti dari maksud implementasi 

kebijakan public adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to 

deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok 

sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan. 

 Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Setyati dan Utomo, 

2015 : 61) memberikan pengertian implementasi dengan menyatakan bahwa 

proses implementasi atau pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan. 

 Grindle dan Quade dalam (Rifandi dan Maryani, 2014 : 122), menyatakan 

bahwa untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus 

memperhatikan variable kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Karena ketiga 

variable tersebut saling terkait dan mempengaruhi. 

2.2.2 Langkah Langkah Implementasi Kebijakan. 

 Implementasi didalamnya terdapat langkah-langkah yang harus 

diperhatikan. Nugroho (2014 : 243) merumuskanya menjadi tiga langkah dengan 

tujuan agar implementasi akan berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. 

Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:  
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a. Penerimaan kebijakan. 

Pemahaman public bahwa kebijakan adalah  “aturan permainan” 

untuk mengelola masa depan. Khusus  pengimplementasi kebijakan, 

seperti birokrat memahami bahwa kebijakan  sebaiknya 

dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan.  

b. Adopsi kebijakan. 

Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” 

untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, 

seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan 

dengan baik – bukan sebagai keistimewaan.  

c. Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi 

pengimplementasi utama; seperti yang anda ketahui tanggung 

jawabnya untuk menjalankan keleluasaan kebijakan. 

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards. 

 Menurut Edwards studi Implementasi kebijakan adalah krusial bagi public 

administration dan publik policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap 

kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat 

atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran bagi kebijakan, 

maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 

diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah 

direncanakan dengan dangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika 
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kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana 

kebijakan. 

 Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik 

perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan 

secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap 

implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka 

akan digunakan model-model implementasi kebijakan.  

 Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan 

begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, George C. Edwards 

mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: 

1. What is the precondition for successful policy implementation? 

(Prakondisi-Prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi 

kebijakan berhasil?) 

2. What are the primary obstacles to successful policy implementation? 

(Hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?) 

 George C. Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan 

mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, 

sumber daya , komunikasi, disposisi. 

 George C. Edwards berpendapat dalam model implementasi kebijakannya 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1. Communication (komunikasi) 
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 Komunikasi merupakan salah satu variabel pentingyang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukankeberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

akan terlaksana , jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya 

bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. 

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) 

yang disebabkan banyak tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses 

komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street 

level-bureaucrats) yang jelas dan tidak membingungkan atau tidak 

ambigu/mendua. 

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah 

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Resouces (sumber daya) 

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya 

mempengaruhi Implementasi kebijakan terdiri dari: 
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a. Staf, sumber daya utama dalam Implementasi kebijakan adalah satf atau 

 pegawai Street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam 

 impelementasi kebijakan, salah satu disebabkan oleh staf/pegawai yang 

 tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam

 bidangnya. Penambahan jumlah staf dan Implementor saja tidak cukup 

 menyelesaikan persoalan Implementasi kebijakan, tetapi diperlukan 

 sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

 (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. 

b. Informasi, dalam Implementasi kebijakan, Informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu: pertama , informasi dengan cara melaksanakan kebijakan. 

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

c. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitaspendukung (sarana fan 

prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidaklah berhasil. 

3. Disposisition (sikap pelaksana/kecendrungan) 

Menurut Edwar dalam Budi Winarno (2008;194-202)mengemukakan 

kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi Implementasi kebijakan efektif jika para 

pelaksana mempunyai kecendrungan atau sikap positif atau adanya dukungan 

terhadap Implementasi maka terdapat kemungkinan yang besar Implementasi 

kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya , 
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jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi 

kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan 

menghadapi kendala yang serius. 

4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi) 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi 

suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan 

menghambat jalanya pelaksanaan kebijaksanaan. Maka memahani struktur 

birokrasi merupakan faktor yang fundamnetal untuk mengkaji implementasi 

kebijakan publik. 

2.3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

2.3.1 Pengertian Perilaku Hidup Bersih Sehat Tatanan Rumah Tangga. 

 PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran 

sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang 

senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. 

Mencegah lebih baik daripada mengobati, prinsip kesehatan inilah yang menjadi 

dasar pelaksanaan Program PHBS. (Depkes 2011) 

2.3.2 Tujuan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga. 

 

 Tujuan umum dari PHBS adalah meningkatnya rumah tangga sehat di 

desa, kabupaten/kota diseluruh Indonesia, dan tujuan khususnya untuk 
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meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota rumah tangga 

untuk melakukan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. 

2.3.3 Manfaat Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga. 

 Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi rumah tangga 

adalah setiap rumah tangga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit, anak 

tumbuh sehat dan cerdas, produktivitas kerja anggota keluarga meningkat, dan 

dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga maka biaya yang tadinya 

dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi seperti biaya 

pendidikan, pemenuhan gizi keluarga dan modal usaha untuk peningkatan 

pendapatan keluarga. 

2.3.4 Sasaran Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Tatanan Rumah 

Tangga. 

 Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga secara 

keseluruhan dan terbagi dalam : 

a. Sasaran Primer. 

 Sasaran primer adalah sasaran utama dalam rumah tangga yang akan 

 dirubah perilakunya atau anggota keluarga yang bermasalah (individu 

 dalam keluarga yang bermasalah) 

b. Sasaran sekunder. 

 Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu 

 dalam keluarga yang bermasalah misalnya, kepala keluarga, ibu, orangtua, 

 tokoh keluarga, kader tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan 

 dan lintas sektor. 
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c. Sasaran tersier. 

 Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur 

 pembantu dalam tercapainya pelaksanaan PHBS misalnya, kepala 

 desa,lurah, camat, kepala Puskesmas, guru, dan tokoh masyarakat 

 (Pedoman Pengembangan Kabupaten/KotaPercontohan PHBS, 2006). 

2.4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. 

 Derajat kesehatan masyarakat yang masih belum optimal tersebut di atas 

pada hakikatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, 

pelayanan kesehatan dan genetika. Kalangan ilmuwan umumnya berpendapat 

bahwa determinan utama dari derajat kesehatan masyarakat tersebut, selain 

kondisi lingkungan, adalah perilakumasyarakat. Dari hasil Riskesdas 2007 

memang diketahui bahwa rumah tanggayang telah mempraktikkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 38,7%. Olehs ebab itu, Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 mencantumkan target 70% 

rumah tangga sudah mempratikkan PHBS pada tahun 2014. Persentase Rumah 

Tangga Ber-PHBS memang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dari Kementerian Kesehatan. 

 PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktekkan di bidang 

pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan,kesehatan ibu 

dan anak, keluargaa berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan. 

Perilaku-perilaku tersebutharus dipraktekkan dimana pun seseorang berada di 

rumah tangga, di institusi pendidikan, di tempat kerja, di tempatumum dan di 

fasilitas pelayanan kesehatan - sesuai dengan situasi dan kondisi yang dijumpai. 
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Di rumah tangga, sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat 

menciptakan Rumah Tanggaa Ber-PHBS, yang mencakup: 

a. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

 Adalah pertolongan persalinan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

 tenaga kesehatan (Bidan, Dokter, dan Tenaga para medis lainnya). Tenaga 

 kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, 

 sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. 

b. Ibu hanya memberikan ASI eklusif kepada bayinya (0-6 bulan) 

 Bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 

 bulan 

c. Rutin melakukan penimbangan berat badan balita 

 Kebiasaan menimbang bayi atau balita setiap bulan mulai umur 1 Bulan 

 sampai 5 Tahun di Posyandu atau sarana kesehatan pada tiga bulan terkhir. 

d. Menggunakan air bersih 

 Rumah Tangga dengan ketersediaan air bersih adalah rumah tangga yang 

 memiliki atau mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari 

 meliputi air leding, pompa sumur terlindung, serta mata air terlindung dan 

 penampungan air hujan. Sumber air dari pompa, sumur dan mata air 

 terlindung berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran 

 atau limbah. 

e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

 Individu dalam Rumah Tangga mempunyai kebiasaan mencuci tangan 

 dengan air bersih dan sabun sebelum makan/menyapi anak atau sebelum 
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 memegang makanan, sesudah buang air besar/kecil, setelah membuang 

 kotoran/sampah atau setiap kali tangan memegang kotoran. 

f. Menggunakan jamban sehat 

 Rumah tangga dengan ketersediaan jamban adalah Rumah Tangga yang 

 memiliki atau menggunakan jamban leher angsa dengan tengki septikatau 

 lubang penampungankotoran sebagai pembuangan akhir. 

g. Memberantas jentik nyamuk 

 Individu dalam Rumah Tangga memiliki kebiasaan menguras bak mandi 

 setiap satu minggu sekali, menutup bak penampunganair, mengubur 

 barang-barang bekas. 

h. Makan dengan menu gizi seimbang (makan sayur dan buah setiap hari) 

 Penduduk 10 Tahun ke atas yang mengkonsumsi minimal 5 porsi 

 kombinasi sayur dan buah setiap hari (2 porsi sayur dan 3 porsi buah atau 

 sebaliknya). 

i. Olah raga atau melakukan aktifitas fisik secara teratur 

 Anggota Rumah Tangga berusia 10 Tahun keatas yang beraktivitas fisik 

 sedang atau berat paling sedikit 30 menit setiap hari. 

j. Tidak merokok di dalam rumah 

 Apabila tidak ada anggota rumah tangga yang merokok setiap hari atau 

 kadang-kadang di dalam rumah. 

2.5 Pandangan Islam tentang PHBS 

 Banyak slogan yang menyatakan pentingnya perilaku hidup berih dan 

sehat. Seperti slogan “kebersihan adalah pangkal kesehatan. Bahkan agama islam 
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sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menaati perilaku hidup bersih dan 

sehat. Rasulullah SAW dalam suatu hadits mengatakan bahwa kebersihan 

merupakan sebagian dari iman. Artinya islam merupakan agama yang mencintai 

kebersihan. Terdapat banyak hadits Rasulullah yang berkaitan dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat, diantaranya: 

 Hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqas, Rasulullah pernah 

bersabda: 

“sesungguhnya Allah SWT itu suci yang meyukai hal-hal yang suci, Dia Maha 

bersih  yang menyukai kebersihan,Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, 

Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-

tempatmu” (HR.Tirmizi) 

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik Al-sy’ari, Rasulullah SAW pernah bersabda: 

“kebersihan adalah sebagian dari Iman dan bacaan Hamdalahdapat memenuhi 

mizan (Timbangan)” (HR.Tirmizi) 

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik Al-sy’ari, Rasulullah SAW pernah bersabda: 

“kebersihan adalah sebagian dari Iman, Shalat adalah pelita, dan Sadaqah 

adalah cahaya.” (HR.Tirmizi) 

 

Dalam Al-quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222: 

          

222.  . . . Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 

 

 Ayat dan hadits diatas mengingatkan kita untuk selalu melakukan perilaku 

hidup bersih dan sehat. Sebab perilaku hidup bersih dan sehat sangat dinjurkan 
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oleh Allah SWT. Pada ayat tersebut diatasterdapat makna tersirat tentang 

kebersihan yang harus dijaga, tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga 

kebersihan rohanidan lingkungan. 

 Kebersihan harus dijaga oleh semua umat Islam yang mengaku dirinya 

beriman kepada Allag SWT dan Rasul-Nya, karena Allah Maha bersih dan 

mencintai kebersihan (Al-Quddus). 

2.5 Defenisi Konsep 

 Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah 

abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk 

memberikan batasan – batasan yang lebih jelas dari masing – masing konsep guna 

untuk menghindari salah pengertian maka defenisi beberapa konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Publik 

 kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, 

 mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan 

 bersama tampil berbeda (what government do, why they do it, and what 

 difference it makes). Dan Output dari hubungan yang saling 

 mempengaruhi dalam proses politik dalam institusi demokrasi; antara 

 legislatif; eksekutif; peradilan; dan pemerintah nasional serta daerah; akan 

 menjadi kebijakan publik. 

 

 



35 
 

2. Implementasi Kebijakan. 

 Implementasi  dipandang secara luas mempunyai makna  pelaksanaan 

 undang-undang di  ana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

 bekerja bersama-sama untuk menjalankan  kebijakan dalam upaya untuk 

 meraih tujuan- tujuan kebijakan atau program-program. 

3. Promosi Kesehatan 

 Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran 

 dari,oleh untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong 

 dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya 

 masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan 

 publik yang berwawasan kesehatan.  

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

 PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran 

 sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di 

 bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di 

 masyarakat. 

5. PHBS pada Tatanan Rumah Tangga 

 PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota 

 rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup 

 bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di 

 masyarakat. 
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2.6 Konsep Operasional 

 Adapun Konsep Operasional pada Penelitian akan penulis sajikan pada 

tabel berikut:  

Referensi Indikator Sub Indikator 

George. C 

Edward(Edward III) 

dalam 

Winarno(2007:173-203) 

1. Komunikasi a. Memberikan informasi 

tentang kebijakan 

Program PHBS. 

b. Mengadakan Sosialisasi 

terhadap kebijakan 

tentang Program PHBS 

c. Respon Masyarakat 

terhadap Kebijakan 

Program PHBS 

2. Sumber Daya a. Menyediakan Sumber 

Daya yang berkualitas 

sebagai pelaksana 

kebijakan. 

b. Menyediakan fasilitas 

yang diperlukan dalam 

pelaksanaan. 

c. Menyediakan anggaran 

yang memadai untuk 

pelaksanaan kebijakan. 

3. Disposisi a. Pemahaman dan 

pengetahuan para 

pelaksana terhadap 

kebijakan. 

b. Respon dari para 

pelaksana terhadap 

Implementasi kebijakan. 

c. Kesediaan dan komitmen 

pelaksana kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi a. Koordinasi antar instansi 

dan masyarakat. 

b. Melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

kebijakan. 

c. Memiliki tanggung 

jawab dalam bekerja. 

Sumber:George. C Edward(Edward III) dalam Winarno(2007:173-203) 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai tertera 

pada gambar di bawah ini: 

 Gambar. 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: George. C Edward(Edward III) dalam Winarno(2007:173-203) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu. 

 M. Razi Yoserizal (2015) dengan judul “pelaksanaan kegiatan program 

perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) tatanan rumah tangga di kabupaten 

pelalawan”. Menyimpulkan bahwa pencapaian program perilaku hidup bersih dan 

sehat di masyarakat Pelalawan masih rendah hal ini di akibatkan rendahnya 

pengetahuan masyarakat, masalah ekonomi, kesadaran masyarakat yang belum 

memadai, masalah transportasi dan jarak yang jauh ke pusat Kesehatan 

Masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya meneliti bagaimana implementasi 

program perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) oleh puskesmas sidomulyo rawat 

inap kepada masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yaitu kelurahan 

Implementasi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan 

Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru 

 

1.  Komunikasi 

2.  Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Stukrtur Birokrasi 

Keberhasilan Program PHBS 
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sidomulyo barat dan kelurahan delima. Baik itu dari komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi dan Struktur Birokrasi. Agar penerapan PHBS dapat berjalan dengan 

baik serta dapat tercapainya tujuan program ini yaitu meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat. 

 Nunun Nurhajati (2014) dengan judul “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Masyarakat desa Samir dalam meningkatkan kesehatan masyarakat”. 

Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penilaian kepada 10 indikator 

PHBS yang di terapkan oleh masyarakat desa Samir. Dari 10 Indikator PHBS, 

hasil penelitian pada masyarakat desa Samir diketahui bahwa ada 7 indikator yang 

telah memenuhi target PHBS dan terdapat 3 Indikator yang hasilnya dibawah 

70%. Sedangkan dalam penelitian saya meneliti bagaimana implementasi program 

perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) oleh puskesmas sidomulyo rawat inap 

kepada masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yaitu kelurahan 

sidomulyo barat dan kelurahan delima. Baik itu dari komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi dan Struktur Birokrasi. Agar penerapan PHBS dapat berjalan dengan 

baik serta dapat tercapainya tujuan program ini yaitu meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat. 

 Reni Zulfitri (2013) dengan Judul “Hubungan penerapan Perilaku Hidup 

dan Sehat (PHBS) Tatanan rumah tangga dengan kejadian Diare Pada Balita”.  

Gambaran penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Tatanan rumah 

tangga di kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya di kota pekanbaru sangat 

rendah yaitu mayoritas rumah tangga tidak ber-PHBS yaitu sebanyak (92,8%). 

Gambaran kejadian Diare pada Balita kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan 
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Raya di kota pekanbaru sangat rendah yaitu, mayoritas balita tidak mengalami 

kejadian diare dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak (75,3%). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hubungan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Tatanan rumah tangga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kejadian diare pada balita di kelurahan rejosari kecamatan tenayan raya pekanbaru 

tahun 2012. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik Chi Square didapatkan nilai p 

value > α (0,05) yaitu p = 0,677 yang berarti bahwa Ho diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penerapan PHBS 

dengan kejadian diarepada balita di kelurahan rejosari kecamatan tenayan raya 

pekanbaru tahun 2012.  

 Penelitian ini berjenis kuantitatif dimana pada penelitian ini mencoba 

mencari hubungan antara penerapan PHBS rumah tangga dengan kejadian diare 

pada balita Sedangkan dalam penelitian saya berjenis penelitian kualitatif dengan 

berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai 

implementasi program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan 

Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru (Studi kasus Puskesmas 

Sidomulyo Rawat Inap).  meneliti bagaimana implementasi program perilaku 

hidup bersih dan sehat (phbs) oleh puskesmas sidomulyo rawat inap kepada 

masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yaitu kelurahan sidomulyo 

barat dan kelurahan delima. Baik itu dari komunikasi, Sumber Daya, Disposisi 

dan Struktur Birokrasi. Agar penerapan PHBS dapat berjalan dengan baik serta 

dapat tercapainya tujuan program ini yaitu meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat. 


