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Abstract. Banjar society heavily depends on river water. However, the current water quality have been unsuitable, even 
can be classified dangerous.  Water pollution of rivers in South Kalimantan was caused by the activities of its own 
citizens, such as industrial processes, mining, and excreta disposal by people around the river. Onfortunately, in 
Martapura River found heavy metal pollution which are beyond the threshold. East Martapura District part of the 
population in many regions of Martapura River behaves using river water for everyday purposes such as activity MCK 
(Bath-Wash-lavatory).The purpose of this study was to determine the pattern of behavior of riverside communities in 
activities Martapura MCK (Bath-Wash-lavatory) in East Martapura District. The method of this research is qualitative 
research with 3 informants who lived in riverside Martapura. The results shows the motives that why people still doing 
MCK activity are because heredity factor, easy to interact with people on their neighbourhood, more practical, easy, and 
does not required any cosy while using water, and feel more cleaner to wash. This motives that makes a riverside 
society have their MCK activities keep alive in Martapura riverside.  
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1. PENDAHULUAN 
 

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi 
yang terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan, 
memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat 
dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk 
oleh pegunungan meratus di tengah.Kondisi 
geografis Kalimantan Selatan lainnya banyak 
mempunyai rawa serta sungai, sedangkan suku 
terbesar di Kalimantan selatan adalah suku 
banjar.(www.m.wikipedia.org). Kehidupan dan 
kebudayaan kelompok masyarakat Banjar yang 
geografisnya banyak rawa dan sungai sehingga 
banyak masyarakat beraktivitas di pinggiran sungai 
yang membuat masyarakat Suku Banjar terkenal 
dengan budaya sungainya. 

Sungai oleh masyarakat Banjar dipandang 
sebagai sumber daya alam yang sangat penting, 
masyarakat dapat memanfaatkan sungai-sungai 
yang banyak terdapat di pulau Kalimantan untuk 
berbagai keperluan kehidupan.Keberadaan sungai, 
danau dan rawa-rawa di sekitar lingkungan 
masyarakat banjar merupakan salah satu tepat yang 
menyediakan sumber makanan yang cukup 
digemari.Selain untuk keperluan sehari-hari seperti 
mandi, cuci dan memasak makanan serta minuman 
masyarakat banjar juga sering memanfaatkan 
sungai sebagai jalur perhubungan dan komunikasi 

antar desa atau kampung serta berdagang.Belum 
adanya infrastuktur jalan darat yang bagus yang 
menghubungkan antar kampung, membuat sungai 
merupakan jalur perhubungan yang sangat vital bagi 
kehidupan masyarakat banjar (Sugiyanto, 2004). 
Martapura Timur adalah sebuah kecamatan di 
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 
29,99 km² dan jumlah penduduk 27.056 jiwa. 
Kecamatan Martapura Timur terdiri dari 20 desa 
yang beberapa desa dialiri oleh Sungai Martapura. 
(BPS, 2012). Masyarakat di daerah Sungai 
Martapura banyak berperilaku mencemarkan air 
sungai dan menggunakan air sungai untuk 
keperluan sehari-hari. Pengetahuan tentang 
bahayanya air sungai yang tercemar ketika 
masyarakat menggunakan untuk keperluan sehari-
hari menjadi aspek penting untuk mengubah 
perilaku. Untuk melihat hal tersebut secara lebih 
mendalam maka perlu diteliti apakah yang menjadi 
motif dari sebagian masyarakat mempertahankan 
perilaku dalam menggunakan air sungai meskipun 
dari mereka sadar bahwa hal itu berdampak kepada 
penyakit dan masalah lainnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, 
maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai motif perilaku masyarakat pinggiran 
sungai Martapura dalam kegiatan MCK (Mandi-
Cuci-Kakus) di Kecamatan Martapura Timur, 
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Kabupaten Banjar. Dengan diperolehnya data 
tersebut maka pengambil kebijakan mengetahui 
langkah yang akan diambil dengan acuan hasil 
penelitian untuk memajukan kesehatan masyarakat 
setempat. 

 

2. METODE  
 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam 
melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide / schedules), 
alat perekam (tape recorder), foto, alat tulis sebagai 
instrument dan catatan resmi lainnya. Subjek 
penelitian yang diwawancarai adalah 3 orang yang 
mewakili 3 keluarga yang tinggal di pinggiran sungai 
Martapura, dengan karakterisrik melakukan kegiatan 
MCK (Mandi-Cuci-Kakus) di pinggiran sungai 
martapura.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif naratif. Pengolahan dilakukan dengan 
beberapa tahapan yaitu : 
1. Reduksi data, melakukan identifikasi terhadap 

unit/bagian terkecil dalam suatu data yang 
memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan 
masalah penelitian.  

2. Display Data, mengkategorikan data dengan 
cara data yang diperoleh dikategorisasikan 
menurut pokok permasalahan  
Analisis Data, melakukan analisis data 

dibutuhkan adanya kepekaan teoritis, karena dalam 
analisis data peneliti melakukan pengembangan 
teori. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sungai oleh masyarakat Banjar dipandang 

sebagai sumber daya alam yang sangat penting, 
Selain untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, 
cuci dan memasak makanan serta minuman 
masyarakat banjar juga sering memanfaatkan 
sungai sebagai jalur perhubungan dan komunikasi 
antar desa atau kampung serta berdagang.Belum 
adanya infrastuktur jalan darat yang bagus yang 
menghubungkan antar kampung, membuat sungai 
merupakan jalur perhubungan yang sangat vital bagi 
kehidupan masyarakat banjar (Sugiyanto, 2004). 

Menurut Notoatmodjo (2005) perilaku sendiri 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut 
adalah internal dan eksternal. salah satu yang 
berperan dalam faktor internal adalah motivasi. Motif 
merupakan suatu pengertian yang melingkupi 
semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-
dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia 
berbuat sesuatu. (Gerungan, 2002). Motif manusia 

dapat diklasifikasikan berdasarkan dari lingkungan 
sosial yang menentukan kebutuhan-kebutuhan yang 
terdiri dari karakter demografi, afiliasi kelompok, dan 
karakteristik pribadi. Kebutuhan khalayak 
dikategorikan ke dalam kebutuhan-kebutuhan 
kognitif, afektif, integrasi personal, integrasi social, 
dan pelarian. (dalam Sari, 2012). 

Dari kegiatan yang dilaksanakan, maka 
didapat evaluasi dari 3 informan adalah mereka 
memperlihatkan motif perilaku, dimana perilakunya 
didorong dari aspek cognitif, afektif, kebutuhan 
pribadi, kebutuhan sosial, serta kebutuhan untuk 
mencari pelepasan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan juga 
observasi yang diambil data dari 3 orang yang 
mewakili 3 keluarga, maka didapatkan motif 
seseorang berperilaku berdasarkan: 
1. Cognitive  needs (kebutuhan kognitif). Pada 

ketiga informan, informan 1 dan 2 yang 
sepenuhnya menyadari dampak negative akan 
penggunaan air sungai pada aktifitas MCK. 
Pada informan ke 3, ia menyadari kotornya air 
sungai untuk dikonsumsi ataupun untuk aktifitas 
MCK. Namun, ia merasa tidak banyak pilihan, 
karena ia menganggap penggunaan air sungai 
jauh lebih hemat dan mudah. 

2. Affective needs (kebutuhan afektif). Pada 
ketiga informan, mereka sepakat bahwa 
melakukan aktifitas MCK di pinggiran sungai 
jauh lebih menyenangkan daripada apabila 
melakukan aktifitas MCK di rumah sendiri 
menggunakan kamar mandi yang ideal. Mereka 
sama-sama merasakan adanya kepuasan, 
dengan volume air yang melimpah, membuat 
mereka tidak pernah kekurangan air dan 
merasa jauh lebih bersih, karena menurut 
mereka air sungai mengalir. Terutama apabila 
harus mencuci kain yang cukup besar, maka 
dengan mencuci di sungai dirasa jauh lebih 
bersih. 

3. Personal integrative needs (kebutuhan 
pribadi secara integrative). Ketiga informan 
sependapat bahwa kegiatan MCK di pinggiran 
sungai terus dipertahankan. Selain adanya 
kemudahan dan lebih hemat dalam kaitan 
penggunaan air, mereka juga sependapat 
bahwa hal ini sudah dilakukan secara turun 
temurun. Bahkan, informan 1 merasa inilah 
yang memang seharusnya dilakukan bagi para 
penduduk yang berada di pinggiran sungai. 
Mereka sendiri akan merasa sangat tidak 
nyaman apabila ia diharuskan merubah 
kebiasaannya. Kalaupun ada sosialisasi untuk 
merunah aktifitas ini, kemungkinan tidak secara 
langsung, melainkan menggunakan 2 metode 
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untuk kegiatan MCK, di batang dan juga di 
rumah. 

4. Social integrative needs (kebutuhan sosial 
secara integratif). Ketiga informan sependapat 
bahwa dengan adanya aktifitas MCK di 
pinggiran sungai sebagai salah satu saran 
auntuk menjalin silaturrahmi dengan warga. 
Karena apabila MCK dilakukan di rumah, maka 
kesempatan untuk berkumpul dan berintaraksi 
dengan warga menjadi lebih berkurang, karena 
terkadang mereka kurang memiliki waktu 
apabila harus bertamu apabila membutuhkan 
sesuatu atau hanya sekedar berbincang-
bincang. 

5. Escapist needs (kebutuhan pelepasan). 
Pada kebutuhan pelepasan, ketiga informan 
sependapat dengan beraktifitas MCK di 
pinggiran sungai membuat mereka menjadi 
lebih rileks dan juga menyenangkan. Misalnya 
saja, mereka dapat berenang sepuasnya, 
berinteraksi ataupun bercanda dengan warga 
sehingga mereka memiliki media atau sarana 
untuk melepaskan ketegangan karena 
mendapatkan hiburan dari aktifitas tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, 

pada keseluruhan motif perilaku yang terlah 
dilakukan, para informan sependapat bahwa 
aktifitas MCK di pinggiran sungai tidak mudah 
dihilangkan, karena sudah terjadi secara turun 
temurun, sehingga mereka sendiri menidentifikasi 
dirinya sebagai penduduk di pinggiran sungai, 
emang sudah seharusnya menggunakan air sungai 
dalam kehidupannya. Selain itu, kurangnya 
keinginan untuk mencari tahu lebih banyak terkait 
dengan dampak dan sisi negative dari penggunaan 
air sungai, membuat warga merasa aman dan 
nyaman dalam menggunaan air sungai. Namun, 
yang paling mereka nikmati dari penggunaan 
batang, adalah adanya sarana dan wadah untuk 
berinteraksi antar warga dan mereka merasa 
dengan adanya kesempatan untuk berkumpul, hal 
tersebut menjadi lebih menyenangkan.  

 

4. SIMPULAN 
 
Motivasi pendorong dari perilaku melakukan 

kegiatan MCK di pinggiran sungai masih sangat 
enggan ditinggalkan oleh warga, karena secara 
umum, kegiatan MCK di pinggiran sungai dianggap 
sangat memudahkan dan juga menjadi salah satu 
sarana untuk terus mempererat interaksi antar 
warga.  

Oleh sebab itu disarankan 
1) kepada masyarakat Martapura Timur bahwa 

gambaran motif perilaku yang ditemukan terkait 

dengan penggunaan air sungai untuk aktifitas 
MCK diharapkan dapat menjadi sarana 
instropeksi, agar mengalami perubahan secara 
perlahan. Penggunaan air sungai yang sudah 
tercemar akan sangat mempengaruhi kesehatan 
warga. 

2) kepada pemerintah daerah 
a) memberikan informasi secara rutin kepada 

masyarakat Martapura Timur untuk 
berperilaku sehat terkait dengan aktivitas 
MCK, 

b) memberikan fasilitas air bersih yang tetap 
mudah diakses warga 

3) kepada peneliti lain untuk 
a) mempersiapkan diri lebih lama mengenal 

informan dan memastikan informan  terbuka 
kepada peneliti, 

b) mempelajari  dan  memahami motif perilaku 
aktifitas MCK di pinggiran sungai secara 
utuh yang  memang  terkait dengan  ilmu 
psikologi. 
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