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Abstrak  
 

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 
berkembang seperti di Indonesia, karena  morbiditas dan mortalitas-nya yang masih 
tinggi. Penyakit ini banyak menyerang bayi maupun anak usi pra sekolah. Salah satu 
upaya untuk mencegah terkena diare adalah dengan kebiasaan anak pra sekolah 
melakukan cuci tangan baik sebelum makan ataupun setelah  beraktivitas. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan  kebiasaan  mencuci tangan anak pra 
sekolah dengan kejadian diare di wilayah kerja puskesmas Pajang Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah peneltian kuantitatif. Metode penelitian adalah deskriptif korelasi. 
Pendekatan penelitian menggunakan crossectional. Sampel penelitian sebanyak 81 ibu 
yang mempunyai anak usia 3-5 tahun dengan taknik pengambilan sampel menggunakan 
propotional random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner baik kebiasaan 
mencuci tangan pada anak usia pra sekolah  maupun kejadian diare pada anak pra 
sekolah yang dihitung dalam 3 bulan terakhir. Analisis data menggunakan uji Chi Square. 
Hasil penelitian diperoleh data 17 anak (21%) sudah baik dalam melakukan cuci tangan, 
41 anak (50,6%) melakukan cuci tangan cukup baik, dan 23 anak (28,4%) masih kurang 
dalam melakukan cuci tangan. Kejadian diare pada anak usia pra sekolah diperoleh data 
45 anak (55,6%) tidak diare, 29 anak (35,8%) mengalami diare sebanyak 1 kali, 7 anak 
(8,6%) mengalami 2 kali diare. Hasil uji Chi Square dan diperolah  nilai X2 = 6,063 dan         
p=0,048 dan disimpulkan  hubungan antara  kebiasaan mencuci tangan anak pra sekolah 
dengan kejadian diare di Wilayah Kerja Puskesmas Pajang Surakarta. 
 
Kata kunci : Mencuci Tangan, Diare, Anak Pra Sekolah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

CORRELATION  BETWEEN HAND WASHING HABIT OF  
PRE-SCHOOL CHILDREN WITH DIARRHEA INCIDENT  

AT PAJANG PUBLIC HEALTH SERVICE ARE  
OF SURAKARTA 

 
Abstract  

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

Indonesia, because of its morbidity and mortality are still high. The disease is common in 
infants and pre-school children usi. One effort to prevent diarrhea is a custom pre-school 
children perform better wash your hands before eating or after the move. The objecetive 
was aimed to know correlation  between hand washing habit of pre-school children     with 
diarrhea incident at Pajang Public Health Service Are Of Surakarta. Kind of research is 
quantitative research.  research method is descriptive correlation, and  use cross 
sectional approach.  sample were 81 mothers who have child  3-5 years old,  with taking 
sampling use proportional random sampling. Research instrument with form 
questionnaires for hand washing habits in children pre-school and diarrhea incidence of 
pre-school children in the last 3 months ago. Data analysis use Chi Square test.The 
results obtained data 17 children (21%) are good at doing hand washing, 41 children 
(50.6%) hand washing with enough, and 23 children (28.4%) is stiil poor  hand-
washing. diarrhea Incidence in children pre-school age data showed 45 (55.6%) no 
diarrhea, 29 children (35.8%) with diarrhea 1 time, 7 children (8.6%) with 2 times 
diarrhea. results of Chi Square test obtained X2 = 6.063 and p = 0.048, and concluded 
there is  correlation  between hand washing habit of pre-school children with 
diarrhea incident at Pajang Public Health Service Are Of Surakarta 

 
kata kunci: Hand Washing,  Diarrhea , Pre-School children  
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Survei morbiditas yang 
dilakukan oleh Subdit Diare, 
Departemen Kesehatan dari tahun 
2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan 
insidens naik. Pada tahun 2000 IR 
penyakit Diare 301/ 1000  penduduk, 
tahun  2003 naik menjadi 374/1000 
penduduk, tahun 2006 naik menjadi 
423/1000 penduduk dan tahun 2010 
menjadi 411/1000  penduduk. 
Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga 
masih sering terjadi, dengan Case 
Fatility Rate (CFR) yang masih tinggi 
(Depkes RI, 2011). 

Departemen Kesehatan pada 
tahun 2009 memperkenalkan program 
peningkatan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS), mengacu pada 
paradigma sehat, dengan pendekatan 
strategi advokasi, bina suasana dan 
gerakan/pemberdayaan masyarakat. 
Mengingat rumah tangga adalah unit 
terkecil dalam menjalankan fungsi-

fungsi bagi anggota keluarga, maka 
keberhasilan pelaksanaan program 
PHBS di tatanan rumah tangga 
menjadi barometer bagi keberhasilan 
pelaksanaan program PHBS di 
tatanan-tatanan yang lain (Depkes RI, 
2009). 

Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan di Desa Karangasem 
yang menjadi salah satu wilayah kerja 
Puskesmas Pajang pada bulan 
Januari 2012 dilakukan wawancara 
dengan 5 orang ibu diperoleh data,  3 
ibu menayatakan anaknya   jarang 
melakukan mencuci tangan setelah 
bermain, sehingga dalam kurun waktu 
3 bulan mengalami diare. Dua  orang 
ibu menyatakan anaknya lebih sering 
melakukan mencuci tangan setelah  
bermain, akan tetapi anak masih 
mengalami diare. Ibu menyatakan 
bahwa kejadian diare pada anak 
mungkin dipengaruhi oleh kebersihan 
jajanan makanan yang dibeli di 
warung. 
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Tujuan Penelitian adalah mengetahui 
hubungan  kebiasaan  mencuci 
tangan anak pra sekolah dengan 
kejadian diare di wilayah kerja 
puskesmas Pajang Surakarta. 
 
LANDASAN TEORI 
Perilaku Cuci tangan 

Perilaku mencuci tangan 
adalah kegiatan yang dilakukan 
seseroang dalam membersihkan 
bagian telapak, punggung tangan dan 
jari agar bersih dari kotoran dan 
membunuh kuman penyebab penyakit 
yang merugikan kesehatan manusia 
serta membuat tangan menjadi harum 
baunya. (Nadesul, 2006). 
 
Faktor-faktor yang dapat 
Mempengaruhi perilaku cuci 
tangan 

Wartonah (2006), faktor yang 
mempengaruhi perilaku  mencuci 
tangan: 
a. Lingkungan (Environment) 

Lingkungan sosial atau 
ekonomi: orang tua, pengasuh, 
guru, teman-teman, pengetahuan, 
agama, kekayaan atau 
kemiskinan, adat kebiasaan. 

b. Gambaran tubuh (body Image) 
Gambaran tubuh individu 

mungkin menunjukan pentingnya 
menjaga kebersihan untuk 
individu tersebut. Gambaran tubuh 
adalah konsep subyektif 
seseorang dalam penampilan 
fisiknya. Gambaran tubuh ini 
sering berubah dan berpengaruh 
terhadap bagaimana cara individu 
menjaga kebersihan dirinya. 

c. Pengetahuan (knowlegde) 
Pengetahuan tentang 

pentingnya kebersihan dan 
implikasinya secara baik dapat 
mempengaruhi praktek 
kebersihan diri. Pengetahuan saja 
tidak cukup, perlu ada motivasi 
dari individu dan latihan 
perawatan kebersihan diri. 

d. Variabel budaya (Curtural 
Variables). 

Kepercayaan budaya dan 
nilai pribadi individu 
mempengaruhi perawatan 
kebersihan diri. Individu dari 
bermacam-macam latar belakang 
budaya mengikuti cara 
kebersiahan diri yang berbeda-
beda.  

e. Cara sosial (Sosial Practices) 
Kelompok sosial dimana 

individu sering berhubungan dapat 
mempengaruhi pelaksanaan 
kebersihan diri. 

f. Status sosial ekonomi (Sosio 
Economic Status) 

 Sumber ekonomi 
diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan perlengkapan dan alat 
untuk kebersihan diri. 

g. Keinginan pribadi (Personal 
preference) 

Tiap individu berdeda 
dalam keinginan untuk melakukan 
kebersihan dirinya. Contoh 
memilih alat-alat mandi (shampoo, 
pasta gigi, sabun) tentu beda jenis 
tiap individu.  

 
Diare 

Diare adalah buang air besar 
lebih sering dari biasanya (lebih dari 
tiga kali sehari) (Depkes RI, 2005). 
Menurut Masri (2004), menjelaskan 
bahwa diare adalah suatu penyakit 
yang ditandai dengan adanya 
perubahan bentuk dan konsistensi 
tinja yang cair dan disertai dengan 
frekuensi buang air besar lebih dari 
biasanya (3 kali dalam sehari). 

 
 

Gejala Diare 
Widjaja (2002) menyatakan gejala 

diare adalah anak menjadi cengeng 
dan disertai dengan suhu tubuhnya 
meningkat, tinja balita menjadi encer, 
berlendir dan berdarah,  tinja 
berwarna kehijauan karena 
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bercampur dengan cairan empedu, 
anus anak lecet, gizi terganggu 
karena asupan makanan yang 
berkurang, muntah yang terjadi 
sebelum dan sesudah diare, 
kekurangan cairan (dehidrasi), dan 
penurunan kadar gula darah 
(hipoglikemia). 

 
Faktor yang Mempengaruhi 
Terjadinya Diare Pada Balita 
(Alimul, 2009) 
1) Faktor Infeksi 

Proses ini dapat diawali 
dengan adanya mikroorganisme 
(kuman) yang masuk ke dalam 
saluran pencernaan yang 
kemudian berkembang dalam 
usus dan merusak sel mukosa 
intestinal yang dapat menurunkan 
daerah permukaan intestinal.   

2) Faktor Malabsorpsi 
Merupakan kegagalan 

dalam melakukan absorpsi yang 
mengakibatkan tekanan osmotik 
meningkat kemudian akan terjadi 
pergeseran air dan elektrolit ke 
rongga usus yang dapat 
meningkatkan isi rongga usus 
sehingga terjadilah diare. 

3) Faktor Makanan 
Dapat terjadi apabila toksin 

yang ada tidak mampu diserap 
dengan baik dan dapat terjadi 
peningkatan peristaltik usus yang 
akhirnya menyebabkan 
penurunan kesempatan untuk 
menyerap makan.   

4) Faktor Psikologis 
Dapat memengaruhi 

terjadinya peningkatan peristaltik 
usus yang dapat memengaruhi 
proses penyerapan makanan. 

 
Anak Usia Prasekolah 

Anak adalah individu yang unik, 
mengalami tumbuh kembang, 
mempunyai kebutuhan biologis, 
psiologis dan spiritual yang harus 
dipenuhi (Suherman, 2000), 

sedangkkan Anak usia prasekolah 
adalah anak usia antara 3-5 tahun 
(Hawadi, 2010).  
 
METODE  PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 
peneltian kuantitatif. Metode 
penelitian adalah deskriptif korelasi. 
Pendekatan penelitian menggunakan 
crossectional yaitu data diambil 
dengan dasar pengambilan observasi 
yaitu perilaku cuci tangan anak pra  
sekolah serta  data kejadian diare 
secara bersama-sama (Notoatmodjo, 
2005). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah  
semua orang tua yang mempunyai 
anak usia pra sekolah  3-5 tahun  di 
wilayah kerja Puskesmas Pajang 
Surakarta sebanyak 1147 orang anak 
(Data Puskesmas Pajang, 2011). 

Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik propotional random 
sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak 81 responden.  
 Kriteria Sampel 
1) Kriteria Inklusi 

a) Ibu yang mempunyai anak 
yang berusia 3-5 tahun  

b) Tinggal di wilayah kerja 
Puskesmas Pajang Surakarta 

2) Kriteria eksklusi 
a) Ibu yang tidak kooperatif  
b) Ibu yang yang sedang tidak ada 

ditempat pada waktu penelitian. 
 

Instrumen Penelitian  
Kuesioner tentang kebiasaan mencuci 
tangan pada anak usia pra sekolah  
menggunakan skala Guttman yaitu 
jawaban yang menggunakan alternatif 
jawaban Ya dan Tidak. Kuesioner 
terdiri dari 15 pertanyaan. Kejadian 
diare 

Kejadian diare diperoleh dengan 
kuesioner berupa kejadian diare pada 
anak pra sekolah yang dihitung dalam 
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3 bulan terakhir, dengan alasan 
dengan waktu 3 bulan diharapkan 
responden masih mengingat frekuensi 
kejadian diare pada anak pra sekolah. 
Uji bivariat menggunakan uji Chi 
Square.  
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Responden 
Umur anak  
Tabel 1. Distribusi frekuensi 
responden berdasarkan umur  anak  

Umur  Jumlah (%) 
3 29 35.8 
4 33 40.7 
5 19 23.5 

Total 81 100.0 
 

Tabel 1 menunjukkan  sebagian 
besar umur anak adalah 4 tahun yaitu 
40,7%. Umur anak masuk kategori 
umur anak pra sekolah yaitu umur 3-5 
tahun.  

 
Jenis kelamin anak 
Tabel 2. Distribusi frekuensi 
responden berdasarkan jenis  kelamin 
anak 

Jenis kelamian  Jumlah (%) 
Laki-laki 42 51.9 

Perempuan 39 48.1 
Total 81 100.0

 
Tabel 2 menunjukkan  sebagian 

besar jenis kelamin anak adalah  laki-
laki  yaitu 51,9% 

 
Umur ibu 
Tabel 3. Distribusi frekuensi 
berdasarkan umur ibu 

Umur ibu  Jumlah (%)
23-33 tahun 51 63.0 
34-43 tahun 30 37.0 

Total 81 100.0 
 

Tabel 3 menunjukkan  sebagian besar 
umur ibu adalah 23-33 tahun yaitu 
63%. 
 
Pendidikan Ibu 
Tabel 4. Distribusi frekuensi 
berdasarkan pendidikan 

Pendidikan  Jumlah (%) 
SMP 21 25.9 
SMA 38 46.9 
DIII 4 4.9 
S-1 18 22.2 

Total 81 100.0 
 

Tabel 4 menunjukkan sebagian besar 
ibu berpendidikan SMA sebesar 
46.9%. 
 
Pekerjaan  
Tabel 5. Distribusi frekuensi 
berdasarkan pekerjaan ibu 

Pekerjaan  
Jumlah 

Persentas
e (%) 

Wiraswasta 12 14.8 
PNS 16 19.8 
IRT 22 27.2 

Swasta 31 38.3 
Total 81 100.0 

 
Tabel 5 menunjukkan  sebagian besar 
pekerjaan  ibu adalah bekerja di 
sektor swasta yaitu 38,3%. 
 
Analisis univarite 
Kebiasaan mencuci tangan 
Tabel 6. Distribusi frekuensi 
responden menurut kebiasan mencuci 
tangan 

Kebiasaan 
mencuci 
tangan Jumlah e (%)
Baik 17 21.0 
Cukup 41 50.6 
Kurang 23 28.4 
Total 81 100.0 
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Tabel 6 menunjukkan sebagian besar 
anak sudah cukup baik dalam 
melakukan cuci tangan yaitu 50.6%. 
 
Kejadian diare anak 
Tabel 7.  Distribusi frekuensi 
kekerapan diare pada anak 

Frekuensi 
kekerapan  
diare anak Jumlah (%)
Tidak diare 45 55.6 
1 kali diare 29 35.8 
2 kali diare 7 8.6 

Total 81 100.0 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 
sebagian besar anak mengalami diare 
sebanyak 1 kali dalam 3 bulan 
terakhir. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Analisis Bivariat 
Hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare ditampilkan 
dalam tabel 8. 
 
Tabel 8. Hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare 
pada anak 
Kebiasaan 

cuci 
tangan 

Kejadian diare Total X2 p Tidak kejadian Kejadian 
n % n % n % 

6,063 0,048 
Baik  12 14,8 5 6,2 17 21 

Cukup  25 30,9 16 19,8 41 50,6 
Kurang  8 9,9 15 18,5 23 28,4 

 45 55,6 36 44,4 81 100
 

Tabel 8 menunjukkan dari 17 
responden yang memiliki kebiasaan 
cuci tangan yang baik, terdapat 12 
anak (14,8%) yang tidak mengalami 
diare. Dari 41 anak dengan  
kebiasaan mencuci tangan dengan 
cukup, 25 anak (30,9%) yang tidak 
diare, sementara dari 23 anak yang 
mempunyai kebiasaan mencuci 
tangan yang  masih  terdapat 15 anak 
(18,5%) yang mengalami kejadian 
diare. Hasil tabulasi silang tersebut 
kemudian dilakukan uji Chi Square 
dan diperolah  nilai X2 = 6,063 dan p = 
0,048. Kesimpulan hasil uji tersebut 
adalah ada hubungan antara  
kebiasaan mencuci tangan anak pra 
sekolah dengan kejadian diare di 
Wilayah Kerja Puskesmas Pajang 
Surakarta. 

 
PEMBAHASAN 

Tujuan  penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara 
kebiasaan mencuci tangan anak pra 
sekolah dengan kejadian diare di 
Wilayah Kerja Puskesmas Pajang 
Surakarta dengan jumlah sampel 
sebanyak 81 orang ibu. Data 
karakteristik anak meliputi umur, jenis 
kelamin. Data  ibu  meliputi umur, 
tingkat pendidikan dan pekerjaan. 
Data univariat meliputi kebisaaan 
mencuci anak dan kejadian diare 
anak. 

Hasil penelitian mengenai 
kebiasaan mencuci tangan pada anak 
diketahui 50,6% dalam kategori 
cukup. Kata cukup ini dapat 
diterjemahkan bahwa anak sudah 
mulai melakukan kebiasaan mencuci 
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tangan secara mandiri meskipun di 
dalam pelaksanaannya ibu masih 
berperan mendampingi anak untuk 
tetap  mengajarkan anak mencuci 
dengan benar. Anak dalam mencuci 
tangan terkadang dilakukan dengan 
cara terburu-buru dan tidak 
menggunakan sabun, oleh sebab itu 
hasil penelitian ini anak yang sudah 
baik dalam melakukan kebiasaan 
mencuci tangan baru 21% yang baik. 
Kebiasaan mencuci tangan yang 
cukup ini pun tidak terlepas dari  
latarbelakang  orang tua. 

Berdasarkan hasil penelitian 
umur ibu dikaitkan dengan kejadian 
diare diperoleh data bahwa usia ibu 
antara 23-33 tahun banyak yang tidak 
mengalami diare, demikian juga umur 
ibu 34-43 tahun menunjukkan data 
anak  tidak terjadi diare. Gambaran ini 
mencerminkan bahwa umur 
seseorang dapat dijadikan dasar 
pengalaman dalam mendidik anak 
dalam melakukan kebiasaan mencuci 
tangan dengan baik. Pengalaman ibu 
ini juga berkaitan dengan 
pengetahuan mengenai cara yang 
benar dalam melakukan cuci tangan 
dan diajarkan kepada anak. 
Notoadmojo (2003) menyatakan 
bahwa pengetahuan seseorang dapat 
dipengaruhi oleh umur. Semakin 
bertambah umur seseorang, 
pengalaman dalam mencuci tangan 
dengan baik menjadikan bahan 
pengetahuan, sehingga semakin 
berpengalaman ibu dalam mencuci 
tangan, semakin  baik mengajarkan 
anak mencuci tangan. 

Ditinjau dari pendidikan ibu, 
diketahui 46,9% pendidikan ibu 
adalah SMA, sementara ibu 
berpendidikan DIII dan S-1 sebesar 
27,1%.  Pendidikan ibu pada tingkat 
SMA ini diperoleh data bahwa 
sebagian besar anak melalukan 
mencuci tangan dalam kategori cukup 
dan tidak mengalami diare. 
Pendidikan SMA pada ibu menjadikan 

bahan pengetahuan ibu untuk 
mendidik anak dapat mencuci tangan 
secara baik. Pendidikan SMA yang  
merupakan pendidikan formal yang di 
dalamnya terdapat pelajaran yang 
berkaitan dengan masalah kesehatan 
seperti mata pelajaran biologi. 
Menurut Notoadmojo (2003) 
pendidikan seseorang akan 
mempengaruhi tingkat pengetahuan. 
Semakin tinggi pendidikan seseorang 
dapat meningkatkan pengetahuan, 
termasuk ibu yang berpendidikan 
SMA mempengaruhi bagaimana ibu 
berperan untuk mendidik anak dalam 
mencuci tangan dan akhirnya anak 
melakukan  tindakan mencuci tangan 
dalam aktivitas sehari-hari. Menurut  
Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional  Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2006  tentang pedoman 
pelaksanaan gerakan nasional 
percepatan  penuntasan wajib  belajar  
pendidikan dasar sembilan tahun 
bahwa pendidikan pada tingkat SMP 
sudah dapat dikatakan cukup. 
Dengan demikian  ibu yang 
berpendidikan SMA sudah melebihi 
dari pendidikan dasar sembilan tahun, 
dan dimungkinkan pendidikan ibu 
sudah lebih baik dalam menerima 
informasi atau pengetahuan secara 
baik termasuk mengenai pendidikan 
kesehatan kebiasaan mencuci 
tangan. 

  Kemampuan anak mencuci 
tangan dalam kategori cukup ini juga 
dapat dikaitkan dengan pekerjaan ibu. 
Berdasarkan hasil penelitian, 38,3% 
pekerjaan ibu adalah pekerja swasta. 
Ibu yang bekerja di luar rumah akan 
berinteraksi dengan orang lain 
dengan latar belakang pendidikan dan 
pekerjaan yang berbeda. Latar 
belakang pendidikan orang lain 
seperti  tenaga  kesehatan tersebut 
oleh ibu dapat dimanfaatkan untuk 
menerima informasi secara benar 
mengenai bagaimana mendidik 
mencuci tangan kepada anak. 



8 
 

Dengan demikian ibu yang  berkerja 
lebih banyak menerima informasi 
lebih luas dibandingkan ibu yang tidak 
bekerja (ibu rumah tangga) meskipun 
tidak menutup kemungkinan ibu 
rumah tangga tetap dapat menerima 
informasi kesehatan mengenai cuci 
tangan melalui radio, televisi ataupun 
dari majalah kesehatan. Hasil dari 
informasi dari  berbagai media 
maupun komunikasi dengan orang 
lain menjadikan pelajaran bagi ibu 
untuk mendidik anak berlatih mencuci 
tangan supaya anak tidak mengalami 
diare.  

Hasil dari pemberian latihan 
mencuci tangan dari ibu kepada anak 
menunjukkan 50,6% anak sudah  
cukup baik. Cuci tangan yang 
dilakukan anak seperti cara 
membasuh tangan dengan air yang 
bersih, sedapat mungkin dengan air 
yang mengalir dari kran 
penampungan bak, ataupun 
menggunakan gayung dengan cara 
mencuci, kemudian menggunakan 
sabun dan membilas dengan air yang 
baru. Tindakan anak dalam mencuci 
tangan ini menunjukkan adanya 
penerimaan pembelajaran cuci 
tangan yang dididik oleh ibu dan 
diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Tindakan anak mencuci tangan 
ini sejalan Nadesul, (2006) yang 
menyatakan bahwa mencuci tangan 
merupakan kebiasaan yang 
sederhana, yang membutuhkan 
pelatihan yang minim  dan tidak 
membutuhkan peralatan. Selain itu, 
mencuci tangan  merupakan cara 
terbaik untuk menghindari sakit. 
Sarana yang dibutuhkan dalam 
mencuci tangan adalah sabun dan air  
bersih.  

Responden penelitian yang 
masih usia pra sekolah dapat 
mengingat dari apa yang diterima dari 
pendidikan yang diterima dari orang 
lain termasuk dari ibu. Pada usia pra 
sekolah anak sudah mulai dapat 

mengerti dan menggunakan simbol-
simbol untuk menuangkan apa yang 
dipikirkannya, bersikap egosentrik 
dan berpikiran representatif. Pada 
usia  4 tahun, konsep waktu yang 
telah diketahui sebelumnya 
dihubungkan dengan kejadian sehari-
hari.  Peran ibu yang besar dalam 
mendidik anak mencuci tangan yang 
disertai dengan ilustrasi apa yang 
mungkin terjadi apabila seseorang 
tidak melakukan cuci tangan seperti 
sakit diare  (Wong, 2003). Adanya 
pembelajaran cara mencuci tangan 
dengan baik dapat berdampak pada  
kejadian diare pada anak lebih sedikit 
dibanding dengan yang terkena diare. 

Hasil penelitian mengenai 
kejadian diare terdapat 36 anak 
terkena, dari jumlah 36 anak tersebut 
frekuensi kekerapan diare sebanyak 7 
anak yang diare 2 kali dalam 3 bulan 
terakhir, sedangkan 29 mengelami 
diare 1 kali. Berdasarkan hasil 
penelitian pada tabulasi silang 
menunjukkan  bahwa terdapat 5 
responden yang sudah baik dalam 
melakukan kebiasaan mencuci 
tangan namun mengalami diare 
dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 
Hal ini dapat terjadi bahwa mencuci 
tangan secara baikpun bukan berarti 
responden terbebas dari diare. 
Berdasarkan penelitian di lokasi 
penelitian, bahwa kondisi lingkungan 
rumah responden sebenarnya cukup 
bersih, namun karena faktor 
kelemban rumah yang tinggi, seperti 
lantai rumah yang dingin dapat 
menjadikan faktor penguat terjadinya 
diare pada anak. Menurut 
Notoatmodjo (2003) syarat rumah 
yang sehat, jenis lantai rumahnya 
yang penting tidak berdebu pada 
musim kemarau dan tidak basah pada 
musim hujan. Lantai rumah dari tanah 
agar tidak berdebu maka dilakukan 
penyiraman air kemudian dipadatkan. 
Dari segi kesehatan, lantai ubin atau 
semen merupakan lantai yang baik 
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sedangkan lantai rumah dipedesaan 
cukuplah tanah biasa yang 
dipadatkan. Apabila perilaku penghuni 
rumah tidak sesuai dengan norma-
norma kesehatan seperti tidak 
membersihkan lantai dengan baik, 
maka akan menyebabkan terjadinya 
penularan penyakit termasuk diare. 

Hal yang sama terjadi pada 16 
responden (19,8%) yang sudah cukup 
baik dalam melakukan kebiasaan 
mencuci tangan namun masih 
mengalami diare. Faktor lingkungan 
seperti rumah yang masih 
menggunakan sumur terbuka. Sumur 
terbuka akan sangat rentan terkena 
kotoran seperti daun pepohonan yang 
jatuh ke dalam sumur, terkena debu 
yang jatuh ke dalam sumur. Kondisi 
kebersihan sumur yang masih kurang 
ini pun dapat menjadikan anak 
terkena diare. Selain sumur yang  
masih terbuka, jarak sumur dengan 
saptitank (tempat pembuangan tinja) 
masih dekat,  menurut responden 
bahwa sumur dengan septitank tidak 
lebih dari 5 meter. Jarak yang dekat 
ini disebabkan oleh terbatasnya luas 
lahan yang dimiliki.  

Depkes RI, (2004) jamban 
keluarga sehat adalah jamban yang 
memenuhi syarat-syarat seperti tidak 
mencemari sumber air minum, letak 
lubang penampung berjarak 10-15 
meter dari sumber air bersih. Jarak 
yang dekat antara sumur responden 
dengan jamban dapat mempengaruhi 
terjadinya diare pada anak usia pra 
sekolah. Berbeda halnya dengan  
hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Fidianti (2011) yang meneliti 
mengenai studi penggunaan jamban, 
ketersediaan sarana air bersih, dan 
praktik cuci tangan terhadap kejadian 
diare pada masyarakat yang 
menerima bantuan stimulan closet 
proyek APBD tahun 2010 Di Desa 
Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten 
Bangka Propinsi Bangka Belitung. 
Bahwa disimpulkan tidak ada 

hubungan antara penggunaan 
jamban, ketersediaan sarana air 
bersih, dan praktik cuci tangan 
terhadap kejadian diare setelah 
masyarakat menerima bantuan 
stimulan closet proyek APBD tahun 
2010. 

Menurut Notoatmodjo (2003) Air 
minum yang ideal seharusnya jernih, 
tidak berwarna, tidak berasa dan tidak 
berbau. Persyaratan fisik untuk air 
minum yang sehat adalah bening 
(tidak berwarna), tidak berasa, tidak 
berbau, suhu dibawah suhu udara di 
luarnya, sehingga dalam kehidupan 
sehari-hari cara mengenal air yang 
memenuhi persyaratan fisik tidak 
sukar. Dalam praktiknya, anak 
melakukan cuci tangan dalam satu 
hari menurut informasi responden, 
bahwa anak tidak selalu mencuci 
tangan dengan sendirinya. Bagi ibu 
sebagai ibu rumah tangga akan 
sedapat mungkin mengingatkan dan 
memberikan contoh secara terus 
menerus membiasakan diri untuk cuci 
tangan kepada anak. Bagi ibu yang 
bekerja seperti di sector swasta, anak 
tinggal di rumah baik bersama 
anggota keluarga lain seperti nenek, 
ataupun dari bibi yang setiap saat 
berusaha memberikan pengertian 
agar anak tetap melakukan cuci 
tangan.  Adanya pendidikan kepada 
anak mengenai kebiasaan mencuci 
tangan menjadikan kegitaan tersebut 
menjadi suatu “kewajiban” bagi anak. 
Anak yang terdidik dan terlatih akan 
dengan sendirinya belajar untuk 
mencuci tangan meskipun dalam 
pelaksanaanya tidak selalu dilakukan 
dengan benar. Namun kebiasaan 
mencuci tangan  pada anak tersebut 
memperlihatkan adanya hubungan 
yang positif, artinya anak yang mau 
melakukan cuci tangan dengan baik 
lebih  tidak  terkena diare dibanding 
anak yang jarang atau kurang dalam 
melakukan kebiasaan mencuci 
tangan.  
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Kejadian diare pada hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
kejadian diare tidak hanya 
dipengaruhi oleh faktor bagaimana 
anak melakukan cuci tangan saja, 
artinya bahwa kejadian diare dapat 
dipengaruhi oleh faktor lain seperti 
makanan. Pudjiadi (2005) 
menyatakan bahwa faktor terjadinya 
diare dapat disebabkan oleh toksin 
yang ada tidak mampu diserap 
dengan baik dan dapat terjadi 
peningkatan peristaltik usus yang 
akhirnya menyebabkan penurunan 
kesempatan untuk menyerap makan.   

Hasil  penelitian ini disimpulkan 
adanya hubungan antara kebiasaan 
mencuci tangan pada anak pra 
sekolah dengna kejadian diare. Hasil 
penelitian ini  memperkuat hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Rosidi 
(2010) yang meneliti mengenai 
Hubungan Kebiasaan Cuci Tangan 
Dan Sanitasi Makanan Dengan 
Kejadian Diare Pada Anak SD Negeri  
Podo 2 Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan. Hasil 
penelitian tersebut menyimpulkan ada 
hubungan kebiasaan cuci tangan 
dengan kejadian diare dan tidak ada 
hubungan sanitasi makanan dengan 
kejadian diare.  

 
Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan  
pembahasan pada bab sebelumnya, 
peneliti mengambil kesimpulan 
berupa : 
1. Banyak anak mempunyai 

kebiasaan mencuci tangan dalam 
kategori cukup  

2. Banyak anak yang jarang 
mengalami kejadian diare. 

3. Ada hubungan antara  kebiasaan 
mencuci tangan anak pra sekolah 
dengan kejadian diare di Wilayah 
Kerja Puskesmas Pajang 
Surakarta. 

 

Saran 

1. Bagi Ibu 
Diharapkan ibu untuk terus 
menerus memberikan pendidikan 
mencuci tangan kepada anak agar 
kebiasaan yang baik tetap 
dilakukan, paling tidak dapa 
menekan kemungkinan anak 
mengalami diare. 

2. Bagi petugas posyandu 
Diharapkan petugas posyandu 
memberikan penyuluhan tentang 
manfaat dan  kebiasaan mencuci 
tangan baik kepada orang tua 
maupun anak, dimana anak pra 
sekolah masih mengikuti kegiatan 
posyandu sehingga diharapkan 
dapat mencegah terjadinya diare 
pada anak 

3. Bagi Peneliti Lain 
Perlu diadakan penelitian lebih 
lanjut tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejadian diare 
dengan cakupan yang lebih luas 
seperti seperti status gizi anak,  
faktor sanitasi, kondisi lantai 
rumah sehingga diharapkan 
diperoleh hasil penelitian yang 
lebih variatif. 
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