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ABSTRAK 

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas pada anak yang 

masih tinggi. Diare disebabkan oleh faktor infeksi, malabsorpsi (gangguan 

penyerapan zat gizi), makanan dan faktor psikologis. faktor yang berkaitan dengan 

kejadian diare yaitu tidak memadainya penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, 

kekurangan sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan 

perorangan dan lingkungan yang jelek, serta pengolahan dan penyimpanan makanan 

yang tidak semestinya. Dari data Puskesmas Polokarto dari tahun 2009 sampai 2011 

kejadian diare mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku dengan kejadian diare 

pada balita. Jenis penelitian  ini adalah penelitian Observasional dengan pendekatan 

Cross Sectional. teknik pengambilan sampel  dengan cara Sampel Random Sampling. 

Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah uji chi 

square. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p=0,000 

; 95%), dan perilaku (p=0,000 ; 95%) dengan kejadian diare pada balita. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Diare Balita 

ABSTRACK 

Diarrheal disease remains a public health problem in developing countries such as 

Indonesia, because the morbidity and mortality in children is still high. Diarrhea 

caused by infection factor, malabsorption (impaired absorption of nutrients), food 

and psychological factors. factors associated with the incidence of diarrhea is 

inadequate water supply, water contaminated by feces, lack of sanitation, unhygienic 

excreta disposal, personal hygiene and a poor environment, as well as processing 

and storage of foods improperly. From the data Polokarto Public Health Center from 

2009 to 2011 the incidence of diarrhea has increased significantly. This study aimed 

to determine the relationship between knowledge and behavior with the incidence of 



diarrhea in young children. This research is observational research with cross 

sectional approach. sampling techniques by Random Sampling Samples. The 

statistical test used to analyze the data of this study is the chi square test. The results 

of this study demonstrate the relationship between knowledge (p = 0.000, 95%), and 

behavior (p = 0.000, 95%) and the incidence of diarrhea in infants. 

Keywords: Knowledge, Behavior, Diarrhea Children. 

 

                   PENDAHULUAN 

 Di negara miskin dan negara berkembang, diare akut masih merupakan 

penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak. Pada tahun 2001 sebanyak 1,5 

juta anak di bawah usia lima tahun meninggal karena diare. Di negara yang sedang 

berkembang, diperkirakan pada anak usia tiga tahun terjadi diare rata-rata tiga kali 

setiap tahun (Soebagyo, 2008). Di Indonesia, angka kejadian diare akut diperkirakan 

masih sekitar 60 juta kejadian diare setiap tahunnya dan angka kesakitan pada 

kelompok balita sekitar 200-400 kejadian diare di antara 1000 penduduk setiap 

tahunnya dan 1-5% diantaranya berkembang menjadi diare kronik (Soebagyo, 2008). 

Dari hasil SDKI  tahun 2007 didapatkan 13,7% balita mengalami diare, dan 

prevalensi diare tertinggi adalah pada anak umur 12-23 bulan, diikuti umur 6-11 

bulan dan umur 23-45 bulan. 

 Dari hasil survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 terlihat kecenderungan 

insidens naik. Pada tahun 2000 Incidence Rate (IR) penyakit diare 301 per 1000 

penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 per 1000 penduduk, tahun 2006 naik 

menjadi 423 per 1000 dan tahun 2010 menjadi 411 per 1000 penduduk. Kejadian 

Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering terjadi, dengan Case Fatality Rate (CFR) 

yang masih tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 Kecamatan dengan jumlah 

kasus 8.133 orang, kematian 239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 

Kecamatan dengan jumlah kasus 5.759 orang, kematian 100 orang (CFR 1,74%), 

sedangkan tahun 2010 terjadi KLB  penyakit diare di 33 Kecamatan dengan jumlah 



perderita diare 4.204 orang dengan kematian 73 orang (CFR 1,74%)  (Kemenkes RI, 

2011). 

 Angka kejadian diare balita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 

1,95% per 1000 balita, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008 

sebesar 1,86% per 1000 balita. Sedangkan CFR diare tahun 2009 sebesar 0,021% per 

1000 balita, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan CFR tahun 2008 

sebesar 0,006% per 1000 balita. Jumlah kasus diare pada balita dari tahun 2008 

sampai 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kasus 

diare pada balita masih tetap tinggi dibandingkan dengan golongan umur lainnya 

(Dinkes Provinsi Jateng, 2011). 

    Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan, yakni Kecamatan Weru, 

Bulu, Tawangsari, Sukoharjo, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, 

Baki, gatak, Kartosuro. Dari ke 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tersebut 

terdapat kasus diare pada tahun 2011 sebanyak 22.971 kasus untuk semua umur. Pada 

tahun 2009 terdapat kasus diare sebanyak 22.127 kasus dan pada balita terdapat 8.709 

kasus dengan IR 26,4 per 1000 penduduk. Sedangkan di tahun 2010   tercatat 23.964 

kasus dan pada balita terdapat 9.494 kasus dengan IR 28,1 per 1000 penduduk dan di 

tahun 2011 tercacat sebanyak 22.971 kasus dan pada balita terdapat 7.942 kasus 

dengan IR 27,9 per 1000 penduduk. Dari ke 12 Kecamatan tersebut, Kecamatan yang 

mengalami kenaikan kejadian diare tertinggi dari tahun 2009 sampai 2011 adalah di 

Kecamatan Polokarto (Dinkes Sukoharjo, 2011).  

Berdasarkan survai pendahuluan data diare dari bidan desa dan dari data 

Puskesmas Polokarto dari tahun 2009 sampai 2011 kejadian diare mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, yakni di tahun 2009 kejadian diare tercatat 1.902 

kasus pada semua umur, pada balita tercatat sebanyak 783 kasus. Di tahun 2010 

terdapat 2.933 kasus dan pada balita tercatat sebanyak 1.257 kasus. Sedangkan di 

tahun 2011 terdapat 3.686 kasus dengan kasus diare pada balita sebanyak 1.356 

kasus. Di tahun 2011 Kecamatan Polokarto terdapat kasus kematian balita akibat 

diare sebanyak dua kasus tepatnya di Dusun Kersan (Polokarto, 2011).  



   Penyakit diare dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah 

infeksi dari berbagai bakteri, infeksi dari berbagai macam virus, malabsorpsi, 

imunodefisiensi, alergi makanan dan parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui 

makanan dan minuman yang kotor (Mansjoer, dkk. 2009). Sedangkan menurut 

Widoyono (2008) ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian diare yaitu 

tidak memadainya penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, kekurangan sarana 

kebersihan, pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan perorangan dan 

lingkungan yang jelek, serta pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak 

semestinya. 

     Berdasarkan hasil penelitian Astuti, dkk (2011) tentang hubungan 

pengetahuan ibu tentang sanitasi makanan dengan kejadian diare pada balita di 

lingkup kerja Puskesmas Klinong 1 diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara pengetahuan ibu tentang sanitasi makanan dengan kejadian diare pada balita. 

Berdasarkan hasil penelitian Mubasyiroh (2007) tentang faktor yang berhubungan 

dengan kejadian diare pada balita di beberapa regional indonesia tahun 2007 

diketahui bahwa ada hubungan antara umur, pendidikan ibu, tingkat ekonomi, tipe 

daerah, kondisi jamban, air minum, dan kepadatan hunian terhadap kejadian diare 

pada balita pada masing-masing regional. Adisasmito (2007) dalam penelitian faktor 

resiko diare pada bayi dan balita di indonesia, faktor risiko diare berdasarkan faktor 

pengetahuan, perilaku dan hygiene  berhubungan dengan kejadian diare pada balita. 

Dan faktor risiko berdasarkan faktor antara lain status gizi, dan pemberian ASI 

eksklusif, faktor lingkungan  (sarana air bersih, dan sarana jamban) ada hubungan 

dengan kejadian diare. Hannif, dkk (2011) dalam penelitian faktor risiko diare akut 

pada balita diketahui bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare 

akut pada balita adalah higiene perorangan dan risiko sarana air bersih. Berdasarkan 

uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara pengetahuan 

dan perilaku dengan kejadian diare pada balita di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

 



METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Penelitian  dilakukan di Desa 

Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Ibu balita di Desa Jatisobo sebanyak 335 orang.  Cara pengambilan sampel 

dengan cara Sampel Random Sampling. Sampel yang diambil adalah 133 Ibu balita di 

desa Jatisobo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan 

menggunakan kuesioner.  Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan perilaku dengan kejadian diare balita dengan uji chi-square. 

HASIL 

Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dengan luas wilayah 

sebesar 355,2 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.391 jiwa yang terdiri dari 

jumlah laki-laki sebanyak 2.749 jiwa, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2.642 

jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.312 KK dan terdiri dari 1.470 

rumah. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Jatisobo adalah sebagai 

buruh dan petani. Batasan wilayah Desa Jatisobo yaitu : 

Sebelah Utara Desa Jatisobo    : Desa Kragilan 

Sebelah Selatan Desa Jatisobo : Desa Mranggen dan Desa Polokarto 

Sebelah Barat Desa Jatisobo    : Desa Wonorejo 

Sebelah Timur Desa Jatisobo   : Desa Kayu Apak. 

Berdasarkan karakteristik umur ibu sebagian besar berumur berkisar antar 20-

30 tahun sebanyak 83 orang (64,84%) dari 128 responden dan sebagian berumur 

berkisar antara 31-40 tahun sebanyak 45 orang (35,16%). Berdasarkan karakteristik 

umur balita sebagian besar balita berusia antara 2-3 tahun sebanyak 68 balita 

(53,12%) dari 128 balita. Untuk Karakteristik  ibu berdasarkan tingkat pendidikan 

sebagian besar sampai tingkat SMA/SLTA sebanyak 63 orang (49,2%) dari 128 

responden, dan tingkat Perguruan tinggi sebanyak 12 orang (9,4%). Sedangkan 

tingkat SMP/SLTP sebanyak 35 orang (27,34%) dan sampai tingkat SD sebanyak 18 

orang (14,06%).  



Pengetahuan ibu tentang diare dari 128 responden yang memiliki pengetahuan 

yang kurang baik ada 18 orang (14,06%), sedangkan yang memiliki pengetahuan baik 

ada 110 orang (85,94%). Perilaku ibu yang memiliki perilaku kurang baik ada 24 

orang (18,75%), sedangkan ibu yang memiliki perilaku yang baik ada 104 orang 

(81,25%). Kejadian diare dari 128 responden yang tidak mengalami kejadian diare 

ada 91 Balita (71,10%), sedangkan yang mengalami kejadian diare ada 37 Balita  

(28,90%).  

 

Kejadian Diare Total Chi Square 

Pengetahuan Ibu Tidak Ya 

 

 

 P   = 0,000 

OR = 0,050 

CI  = 0,013- 0,188 

Kurang Baik 3 15 18 

Baik 88 22 110 

Total 91 37 128 

 

Diketahui bahwa pengetahuan ibu tentang diare yang kurang baik ada 18 

respoden dengan 3 balita tidak mengalami diare dan sebanyak 15 balita mengalami 

diare. Sedangkan ibu yang berpengetahuan baik ada 110 orang dengan 88 balitanya 

tidak mengalami diare sedangkan 22 balita mengalami diare. 

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square nilai (p = sebesar 

0,000 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu terhadap Kejadian diare pada balita.  

 

 

Kejadian Diare Total Chi Square 

Perilaku Ibu Tidak Ya 

 

 

 

 P   = 0,000 

OR = 0,015 

CI  =0,003-0,072 

Kurang baik 2 22 24 

Baik 89 15 104 

Total 91 37 128 

 

Diketahui bahwa perilaku responden yang kurang baik ada 24 orang dengan 2 

balitanya tidak mengalami diare dan 22 balitanya mengalami diare. Sedangkan yang 

berperilaku baik ada 104 orang dengan 89 balitanya tidak mengalami diare dan 15 



balitanya mengalami diare. Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi 

Square  dengan nilai (p = sebesar 0,000 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku responden terhadap kejadian diare pada 

balita. 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square dengan 

diketahui nilai (p = sebesar 0,000 ≤ 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu terhadap kejadian diare balita. Ibu  

yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang diare berisiko (OR=0,050) terkena 

diare. Ibu yang memiliki pengetahuan baik tentang diare dapat menjawab soal tentang 

tanda-tanda diare sebanyak 120 responden (93,49%), penularan diare sebanyak 128 

responden (100%), akibat diare sebanyak 114 responden (89,06%), penanganan diare 

sebanyak 107 responden (83,6%), pencegahan sebanyak 115 responden (89,845%), 

pengelolaan makanan sebanyak 60 responden (47,23%), perawatan alat bayi 

sebanyak 101 responden (79%). Dari 128 responden yang memiliki pengetahuan  

baik sebanyak 110 responden (85,94%). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Adisasmito (2007) tentang faktor risiko diare pada bayi dan balita menyebutkan 

bahwa pengetahuan dan perilaku ada hubungan yang bermakna dengan kejadian diare 

pada bayi dan balita. Dalam pernyataan ini berarti bahwa tingkat pengetahuan yang 

baik sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya diare pada bayi dan balita. 

Pada dasarnya tingkat pengetahuan dipengaruhi dari pengalaman yang didapat 

dan juga tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan responden merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman karena 

dengan pendidikan yang baik dan banyaknya pengalaman yang diperoleh maka 

responden lebih mudah  dapat menerima segala informasi dan memperoleh 

pengalaman lebih banyak dari luar terutama tentang cara pencegahan penyakit diare 

yang baik dan benar. Menurut Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa pengetahuan 

sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan  pengalaman seseorang dalam 

memperoleh pengetahuan. Dengan adanya pendidikan yang baik dan  pengalaman 



yang didapatkan sebelumnya baik pengalaman pribadi maupun dari orang lain dapat 

menentukan status kesehatan seseorang. 

Sebagian besar umur responden berkisar antara 20-30 tahun dan tingkat 

pendidikannya sebagian besar lulusan SMA, pada umur sekitar 20-30 tahun dan 

tingkat pendidikan yang baik bagi seorang wanita merupakan usia yang produktif dan 

sudah dikatakan dewasa. Pada usia ini  lebih tanggap atau sering berinteraksi terhadap 

segala sesuatu yang menyangkut lingkungan sekitar. Berdasarkan data distribusi 

umur balita sebagian besar umur balita antara 2-3 tahun. Pada umumnya balita yang 

berusia di bawah 5 tahun  lebih senang bermain tanah dan hal-hal yang kotor, 

sehingga lebih mudah terkena penyakit. Menurut Huckluc (1998) dalam Nursalam 

(2005) Semakin dewasa umur seseorang, maka tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang dalam berfikir akan lebih baik dan matang. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square  

dengan nilai (p = sebesar 0,000 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku ibu terhadap kejadian diare pada balita. Ibu 

yang mempunyai perilaku kurang baik tentang perilaku pencegahan diare berisiko 

(OR=0,015) terkena diare. Responden yang memiliki perilaku baik tentang 

pencegahan diare  dari 128  responden sebanyak 104 responden (81,25%). Responden 

yang menyatakan pernyataan dengan menyatakan “ya” tentang pemberian ASI 

selama 6 bulan sebanyak 122 responden (95,32%), kebiasaan cuci tangan sebanyak 

97 responden (76,30%), pemakaian air bersih sebanyak 128 responden (100%), 

ketersediaan jamban sebanyak 125 responden (97,66%), perawatan botol susu balita 

sebanyak 100 responden (78,125%), pemberian imunisasi campak sebanyak 124 

responden (96,875%), penyajian makanan sebanyak 114 responden (89%). Penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian Adisasmito (2007) tentang faktor risiko diare pada 

bayi dan balita menyatakan bahwa pengetahuan dan perilaku ada hubungan yang 

bermakna dengan kejadian diare pada bayi dan balita. Dalam pernyataan ini berarti 

bahwa perilaku kesehatan yang baik seperti mencuci tangan sebelum memberi makan 



pada anak, setelah buang air besar dan setelah menangani feses anak sangat 

berpengaruh dalam mencegah terjadinya diare pada bayi dan balita. 

Perilaku sehat seseorang merupakan modal utama seseorang dalam menjaga 

dirinya terhindari dari berbagai penyakit khususnya penyakit diare. Perilaku 

seseorang sangat berpengaruh terhadap status kesehatan serta kondisi jiwa dan raga 

seseorang. Perilaku sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar 

kesadaran yang mana perilaku atau kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Notoatmodjo, 2010). Notoatmodjo 

(2003) mengatakan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ada Hubungan antara pengetahuan ibu terhadap kejadian diare pada balita di 

Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

2. Ada hubungan antara perilaku ibu terhadap kejadian diare pada balita di Desa 

Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

Saran 

1.   Bagi Instansi terkait 

      Bagi Puskesmas melalui Petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan diare.  

2.   Bagi Masyarakat 

      Masyarakat terutama ibu diharapkan membudayakan perilaku cuci tangan pakai 

sabun terutama sebelum memberi makan pada anak, setelah buang air besar, dan 

setelah menangani feses anak. Dan juga setiap anggota keluarga membiasakan 

buang air besar di jamban. 

3.   Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan referensi tambahan dan data dasar penelitian sejenis dan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai diare misalnya tentang perilaku 

kebiasaan buang air besar, pemberian ASI eksklusif, dan cuci tangan.  
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