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ABSTRAK 
Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pemberdayaan hidup bersih yang memiliki tujuan 
mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya 
lainnya dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.Pemanfaatan 
jamban sebagai tempat pembuangan kotoran manusia sangat diperlukan untuk menghindari dan 
mengurangi berbagai macam pencemaran dan penularan penyakit berbasis lingkungan, serta 
dapat mendukung terciptanya lingkungan bersih dan sehat.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan status sosial ekonomi kepala keluarga dengan 
kepemilikan jamban keluarga di Desa Gunung Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu 
Utara.Desain penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional.Populasi yang diambil adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Gunung 
Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara. Pengambilan sampel pada penelitian ini sebanyak 
85 sampel, dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling yaitu 66 sampel yang 
memiliki jamban keluarga dan 19 sampel yang tidak memiliki jamban keluarga. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik analisis data 
dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square melalui program 
SPSS.Hasil penelitian didapatkan : dari 85 responden kepala keluarga, dapat diketahui bahwa 
terdapat 66 KK (77,6%) yang memiliki jamban keluarga, terdapat 42 KK (49,4%) memiliki 
tingkat pengetahuan cukup, terdapat 56 KK (65,9%) dengan status Keluarga Sejahtera I. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 
dan status sosial ekonomi kepala keluarga dengan kepemilikan jamban keluarga di Desa 
Gunung Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara.  
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