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ABSTRAK 

Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 

kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa 

lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 7 hari, berlangsung secara 

mendadak. Berdasarkan data dari Puskesmas Polokarto penderita diare pada tahun 

2009 sebanyak 1.902 penderita dan diare pada balita sebanyak 783 penderita. 

Pada tahun 2010 sebanyak 2.933 penderita dengan jumlah diare pada balita 

sebanyak 1.257 penderita. Pada tahun 2011 sebanyak 3.686 penderita, jumlah 

penderita diare balita tahun 2011 sebanyak 1.356 penderita. Di Kecamatan 

Polokarto, terdapat kasus  kematian balita akibat diare sebanyak 2 kasus kematian 

pada tahun 2011 yang terjadi di Dukuh Kersan Desa Jatisobo dengan  54 kasus 

(Puskesmas Polokarto, 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian Observasional dengan menggunakan pendekatan Cross 

Sectional. 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 kepemilikan jamban terhadap kejadian diare balita, nilai (p = 

sebesar 0,002 < 0,050) kepatuhan pemakaian jamban  terhadap kejadian diare 

pada balita, nilai (p = sebesar 0,025 < 0,050) kualitas jamban terhadap kejadian 

diare pada balita dan nilai (p = sebesar 0,000 < 0,050) kebiasaan cuci tangan 

terhadap kejadian diare pada balita.   

 

Kata Kunci     :  Hubungan, Kejadian, Diare Balita 

 

ABSTRACT 

 

Diarrhea is a state of the frequency of shitting in infants or children more than 3 

times a day, accompanied by a change in stool consistency to a liquid with or 

without mucus and blood that lasted less than 7 days, takes place suddenly. Based 

on data from health Polokarto diarrhea in 2009 as many as 1902 patients and 

diarrhea in young children as much as 783 people. In 2010 as many as 2933 

patients with toddler diarrhea as much as the number of 1257 patients. In 2011 as 

many as 3686 people, the number of children under five with diarrhea in 2011 as 

many as 1356 people. In 2011 as many as 3686 people, under five children with 
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diarrhea in 2011 as much as 1356 people. In Polokarto District, there are cases 

of under-five deaths from diarrhea by 2 deaths in 2011 occurred in the Kersan 

Vilage of Jatisobo with 54 cases (PHC Polokarto, 2011). This type of research 

used in this research is Observational with cross sectional approach. The results 

obtained values calculated Chi Square value (p = 0.000 <0.050), it can be 

concluded that there is a significant relationship between latrine ownership on the 

incidence of infant diarrhea. From the results obtained values calculated Chi 

Square value (p = 0.002 for <0.050), it can be concluded that there is a 

significant relationship between adherence to the use of latrines incidence of 

diarrhea in infants. The results obtained values calculated Chi Square value (p = 

0.025 <0.050), it can be concluded that there is a significant relationship between 

the quality of the toilets on the incidence of diarrhea in infants. The results 

obtained values calculated Chi Square value (p = 0.000 <0.050), it can be 

concluded that there is a significant relationship between hand washing on the 

incidence of diarrhea in infants. 

 

Keywords: Relationships, Occurrence, Toddler Diarrhea. 

 

PENDAHULUAN 

WHO (World Health Organization) mendefinisikan Diare merupakan 

penyakit dimana buang air besar dalam bentuk cair sebanyak 3 kali sehari atau 

lebih dari normal, terkadang dapat disertai oleh darah. Diare sebagai kejadian 

buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi kali 

atau lebih selama 1 hari atau lebih. Definisi ini lebih menekankan pada 

konsistensi tinja dari pada frekuensinya. Jika frekuensi buang air besar  meningkat 

namun konsistensi tinja padat, maka tidak disebut dengan diare. Bayi yang 

menerima ASI (Air Susu Ibu) eklusif sering mempunyai tinja yang agak cair atau 

seperti pasta, hal ini juga tidak disebut diare. Ibu biasanya mengetahui kapan anak 

mereka terkena diare dan dapat menjadi simbol diagnosis kerja yang penting. 

Diare menyerang anak pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Insidensi diare 

tertinggi pada anak di bawah umur 2 tahun, dan akan menurun seiring 

bertambahnya usia. (Riskesdas, 2007). 

Menurut SDKI tahun 2007 kejadian diare pada balita  didapatkan 13,7% 

balita mengalami diare dalam waktu dua minggu sebelum survei, 3% lebih tinggi 

dari temuan SDKI tahun 2002-2003 (11 persen). Prevalensi diare tertinggi adalah 

pada anak umur 12-23 bulan, diikuti umur 6-11 bulan dan umur 23-45 bulan. Pada 

dasarnya kejadian diare banyak diderita oleh kelompok umur 6-35 bulan karena 

anak mulai aktif  bermain dan beresiko terkena infeksi (Kemenkes RI, 2011). 

Di Indonesia diare merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu 

diperhatikan, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei 

morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 

2000 s/d 2006 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2000 IR (Incidense 

Rate) penyakit diare 301 per 1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 per 

1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 per 1000 penduduk dan tahun 2010 



 3 

menjadi 411 per 1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih 

sering terjadi, dengan CFR (Case Fatality Rate) yang masih tinggi. Pada tahun 

2008 terjadi KLB di 69 kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 

239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 kecamatan dengan jumlah 

kasus 5.756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), sedangkan tahun 

2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4.204 dengan 

kematian 73 orang (CFR 1,74) (Kemenkes RI, 2011). 

Incidense Rate (IR) diare di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 

1,95% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 

1,86%. Sedangkan CFR diare tahun 2009 sebesar 0,021%, mengalami 

peningkatan bila dibandingkan dengan CFR tahun 2008 sebesar 0,006%. Jumlah 

kasus diare pada balita setiap tahunnya rata-rata diatas 40%. Ini menunjukkan 

bahwa kasus diare pada balita masih tetap tinggi dibandingkan dengan golongan 

umur lainnya (Depkes RI, 2011). Pada tahun 2009 terdapat 8.709 kasus diare pada 

balita, tahun 2010 terdapat 9.494 kasus dan tahu 2011 terdapat 7.949 kasus diare 

pada balita (Dinkes Sukoharjo, 2011). 

Jumlah kasus diare di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 yaitu sebanyak 

22.971 penderita, sedangkan jumlah kasus diare pada balita yaitu sebanyak 7.942 

penderita. Jumlah kasus diare pada balita setiap tahunnya rata-rata di atas 34,6%, 

hal ini menunjukkan bahwa kasus diare pada balita masih tetap tinggi 

dibandingkan golongan umur lainnya (Dinkes Sukoharjo, 2011).  

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Observasional dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional yaitu peneliti 

melakukan pengukuran atau pengamatan secara bersamaan antara variabel bebas 

yaitu kepatuhan pemakaian jamban, kualitas jamban, dan kebiasaan mencuci 

tangan, sedangkan variabel terikat adalah kejadian diare (Notoatmodjo, 2005). 

 

HASIL  

A. Analisis Univariat 

1. Kepemilikan Jamban 

Deskripsi kepemilikan jamban dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 1 dibawah ini : 

 

Tabel 1. 
Distribusi frekuensi Variabel Kepemilikan Jamban di Desa Jatisobo tahun 2012 

No Kepemilikan Jamban Frekuensi Persentase 

1 Memiliki Jamban 80 84,2% 

2 Tidak Memiliki Jamban 15 15,78% 

  Total 95 100% 
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Berdasarkan tabel 1 dari 95 responden yang memiliki jamban 

sebanyak 80 responden (84,2%), sedangkan yang tidak memiliki jamban 

sebanyak 15 responden (15,78%).  

 

2. Kepatuhan Pemakaian Jamban 

Deskripsi Kepatuhan pemakaian jamban dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pemakaian Jamban di  

Desa Jatisobo tahun 2012 

No Kepatuhan Pemakaian Jamban Frekuensi Persentase 

1 Patuh 84 88,42% 

2 Tidak patuh 11 11,57% 

  Total 95 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 dari 95 responden yang patuh memakai jamban 

untuk BAB sebanyak 84 responden (88,42%), sedangkan yang tidak patuh 

memakai jamban untuk BAB sebanyak 11 responden (11,57%).  

3. Kualitas Jamban 

       Distribusi frekuensi kualitas jamban responden dapat dilihat pada 

Tabel 3 di bawah ini: 

 

Tabel 3. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Jamban di Desa Jatisobo tahun 2012 

 

  Kualitas jamban Frekuensi Persentase 

1 Jamban Sehat  84 88,42% 

2 Jamban tidak sehat 11 11,57% 

  Total 95 100% 

    

Berdasarkan tabel 3 distribusi kualitas jamban dari 95 responden 

sebagian besar sehat sebanyak 84 responden (88,42%), sedangkan yang 

memiliki jamban tidak sehat sebanyak 11 responden (11,57%).  

4. Kebiasaan Cuci Tangan 

Deskripsi Kebiasaan cuci tangan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4 dibawah ini : 
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Tabel 4. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kebiasaan Cuci Tangan di Desa Jatisobo 

tahun 2012 

No Kebiasaan Cuci Tangan Frekuensi Persentase 

1 Ya 71 74,73% 

2 Tidak 24 25,26% 

  Total 95 100% 

 

Berdasarkan tabel 4 dari 95 responden yang memiliki perilaku 

kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan setelah BAB ada 71 orang 

(74,73%), sedangkan yang memiliki perilaku kebiasaan tidak cuci tangan  

ada 24 orang (25,26%). 

 

B. Analisis Bivariat 

 

Analisis bivariat dalam penelitian ini mengunakan Chi Square untuk 

mengetahui hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada 

balita dengan criteria kepemilikan jamban dalam meliputi kepatuhan 

pemakaian jamban, kebiasaan cuci tangan dan kualitas jamban. 

1. Kepemilikan jamban dengan kejadian diare  

Dari hasil penelitian hubungan antara kepemilikan jamban dengan 

kejadian diare dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5 

Analisis antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita 

Kepemilikan 

jamban 

Kejadian diare 

Total p 

Tidak diare diare 

f % F % f % 

0,000 

Memiliki jamban 71 88,8 9 11,3 80 100 

Tidak memiliki 

jamban 

5 33,3 10 66,7 15 100 

Total 76 84,2 19 15,8 95 100 

 

Dari tabel 5 diketahui bahwa responden yang memiliki jamban 

sebanyak 80 orang dengan 9 balita yang terkena diare, sedangkan 

responden yang tidak memiliki jamban sebanyak 15 orang dengan 10 

balita yang terkena diare. Dilihat dari tabel di atas ada kecenderungan 



 6 

bahwa responden yang tidak memiliki jamban maka semakin besar 

memiliki risiko terkena 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 kepemilikan jamban kejadian diare pada 

balita. 

2. Kepatuhan Pemakaian Jamban dengan Kejadian Diare 

Dari hasil penelitian hubungan antara kepatuhan pemakaian 

jamban dengan kejadian diare pada balita dapat dilihat pada tabel 6 

berikut: 

Tabel 6. 

        Analisis antara kepatuhan pemakaian jamban dengan kejadian diare  balita 

 

Kepatuhan 

pemakaian 

jamban 

Kejadian diare 

Total p 

Tidak diare diare 

f % f % f % 

0,002 
Patuh 71 88,8 13 15,5 84 100 

Tidak patuh 5 45,5 6 54,5 11 100 

Total 76 88,4 19 11,6 95 100 

 

Dari tabel 6 diatas diketahui bahwa perilaku kepatuhan pemakaian 

jamban dari 95 responden yang patuh selalu menggunakan jamban 

sebanyak 84 orang dengan 13 balita mengalami diare dan 71 balitanya 

tidak terkena diare. Sedangkan yang berperilaku tidak patuh memakai 

jamban sebanyak 11 orang dengan 6 balitanya terkena diare dan 5 balita 

tidak terkena diare. Dilihat dari tabel 8 tersebut ada kecenderungan 

semakin baik perilaku kepatuhan pemakian jamban maka peluang untuk 

tidak terjadi diare pada balitanya lebih besar. 

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square  

dengan nilai (p = sebesar 0,002 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara perilaku kepatuhan pemakaian 

jamban terhadap kejadian diare pada balita. 

3. Kualitas Jamban dengan Kejadian Diare pada Balita 

Dari hasil penelitian hubungan antara kualitas jamban dengan 

kejadian diare pada balita dapat dilihat pada tabel 7 berikut : 
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Tabel 7. 

Analisis antara kualitas jamban dengan kejadian diare pada balita 

 

Kualitas jamban 

Kejadian diare 

Total p 

Tidak diare diare 

f % f % f % 

0,02

5 

Sehat 70 83,3 14 16,7 84 100 

Tidak sehat 6 54,5 5 45,5 11 100 

Total 76 88,4 19 11,6 95 100 

 

Dari tabel 7 diatas diketahui bahwa kualitas jamban dari 95 

responden yang memiliki jamban sehat ada 84 responden dengan 14 balita 

mengalami diare dan 70 balita tidak mengalami diare. Sedangkan yang 

kualitas jambannya tidak sehat ada 11 responden dengan 5 balita terkena 

diare dan 6 balita tidak terkena diare. Dilihat dari tabel 9 tersebut ada 

kecenderungan semakin baik kualitas jambannya maka peluang untuk 

tidak terjadi diare pada balitanya lebih besar. 

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square  

dengan nilai (p = sebesar 0,025 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara kualitas jamban terhadap kejadian 

diare pada balita. 

4. Kebiasaan Cuci Tangan dengan Kejadian Diare pada Balita 

Dari hasil penelitian hubungan antara perilaku cuci tangan dengan 

kejadian diare pada balita dapat dilihat pada tabel 8 berikut : 

 

 

Tabel 8. 

  Analisis antara kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare pada balita 

 

Perilaku mencuci 

tangan 

Kejadian diare 

Total p 

Tidak diare diare 

f % f % f % 

0,000 
Baik 70 98,6 1 1,4 71 100 

Tidak baik 6 25,0 18 75,0 24 100 

Total 76 74,4 19 25,3 95 100 

 

Dari tabel 9 diatas diketahui bahwa perilaku cuci tangan ibu yang 

baik ada 71 orang dengan 1 balita mengalami diare. Sedangkan yang 

berperilaku cuci tangan tidak baik ada 24 orang dengan 18 balita 
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mengalami diare dan 6 balita tidak mengalami diare. Dilihat dari tabel 7 

tersebut ada kecenderungan semakin baik perilaku cuci tanagn ibu maka 

peluang untuk tidak terjadi diare pada balitanya lebih besar. 

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 cuci tangan ibu terhadap 

kejadian diare pada balita. 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian 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 kepemilikan jamban terhadap kejadian diare 

balita. Dengan diketahui kepemilikan jamban dari 95 responden yang 

memiliki jamban sebanyak 80 responden dengan 9 balita yang terkena diare, 

sedangkan responden yang tidak memiliki jamban sebanyak 15 orang dengan 

10 balita yang terkena diare. 

B. Hubungan antara kepatuhan pemakaian jamban dengan kejadian diare pada 

balita.  

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square  

dengan nilai (p = sebesar 0,002 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kepatuhan pemakaian jamban  terhadap 

kejadian diare pada balita. Dengan diketahui dari 95 responden yang memiliki 

kepatuhan pemakaian jamban untuk BAB sebanyak 84 dengan 13 balitanya 

terkena diare. Sedangkan responden yang tidak patuh menggunakan jamban 

sebanyak 11 dengan 6 balitanya terkena diare. Dari 95 responden yang 

balitanya BAB di jamban sejumlah 86 yang tidak terkena diare 72 dan yang 

terkena diare 14, sedangkan responden yang balitanya tidak BAB di jamban 

sebanyak 9 orang dengan 5 balita yang terkena diare dan 4 yang tidak terkena 

diare. 

C. Hubungan antara kualitas jamban dengan kejadian diare pada balita 

Dari hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi Square  

dengan nilai (p = sebesar 0,025 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kualitas jamban terhadap kejadian diare pada 

balita. Dengan diketahui dari 95 responden yang memiliki kualitas jamban 

yang sehat untuk BAB sebanyak 84 dengan 14 balitanya terkena diare. 

Sedangkan responden yang kualitas jambannya tidak sehat  sebanyak 11 

dengan 5 balitanya terkena diare. Dari 95 responden yang memiliki jenis 

jamban cemplung sebanyak 5 orang dan yang memiliki jamban septictank 

sejumlah 90 orang 

D. Hubungan antara kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare balita 

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 kebiasaan cuci tangan terhadap kejadian 

diare pada balita. Dengan diketahui dari 95 responden yang memiliki 
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kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar sebanyak 71 

responden dengan 1 balita terkena diare 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita 

di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

2. Ada hubungan antara kepatuhan pemakaian jamban dengan kejadian diare 

pada balita di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

3. Ada hubungan antara kualitas jamban dengan kejadian diare pada balita di 

Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

4. Ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan dengan 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 sebagai 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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