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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit diare adalah penyakit yang menyebabkan morbiditas dan 

mortilitas di negara berkembang dengan perkiraan kejadian 1, 3 milyar dan 

menyebabkan 3, 2 juta kematian pada balita (Depkes RI, 2001). Badan 

kesehatan dunia (WHO) dalam laporan 2004 memperkirakan angka kematian 

global akibat diare selama 2002 mencapai 1, 8 juta orang, sementara angka 

kesakitan karena diare sulit untuk diperkirakan (Depkes RI, 2005). 

Di Indonesia 50 dari bayi meninggal sebelum menginjak usia 5 tahun. 

Berbagai macam penyakit muncul sebagai penyebab kematian tersebut. 

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) menduduki peringkat pertama. 

Sementara diposisi kedua adalah diare. Dari data tahunan tingkat kematian 

balita akibat diare mencapai 100.000 jiwa per tahun, 273 balita meninggal 

setiap harinya. Diare adalah pembunuh balita tertinggi (N. Anton, 2008)  

Menurut pemantauan wilayah P2 Diare (Program pemberantasan 

Penyakit Diare) Kabupaten Suhoharjo Tahun 2007 diperkirakan terdapat 

74.547 penderita diare di Sukoharjo, di wilayah kerja Puskesmas Kartasura II 

tercatat sebanyak 4.250 penderita dengan realisasi penemuan oleh kader 0, 00 

% ( P2Diare Kab. Sukoharjo, 2007).  

Dalam ilmu kesehatan, pencegahan terhadap berbagai penyakit telah 

berkembang lama dan dikembangkan untuk pelayanan masyarakat. Puskesmas 
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merupakan sarana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang disediakan 

oleh pemerintah, dengan salah satu fungsi pokoknya adalah pemberantasan 

diare. Guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 

dari puskesmas membentuk beberapa posyandu dimasing-masing daerah 

sesuai dengan wilayah kerjanya. Posyandu merupakan wahana kegiatan 

keterpaduan KB-Kesehatan ditingkat kelurahan atau desa yang melakukan 

kegiatan lima program prioritas, yaitu KB, Gizi, KIA, Imunisasi dan 

penanggulangan diare (Zulkifli, 2003). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 

26 Desember 2007 di Puskesmas Kartasura II, Kabupaten Sukoharjo 

ditemukan 422 orang penderita diare dan gastrointeritis non spesifik  pada 

balita usia 0-4 tahun yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas pada periode 

1 Januari 2007-7 Januari 2008, kemudian peneliti melakukan wawancara 

kepada kader posyandu di Desa Pabelan pada tanggal 24 April 2008, 

pencegahan diare menurut kader adalah dengan memberikan minum 

sebanyak-banyaknya pada balita, serta memberinya obat-obatan tradisional 

seperti air kunyit, air buah sawo dan telur ayam kampung yang dibakar 

terlebih dahulu. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

upaya pencegahan diare pada balita belum dapat dilakukan oleh kader, karena 

pencegahan dilakukan bukan untuk mencegah terjadinya diare tetapi 

dilakukan untuk mengurangi tingkat keparahan diare pada balita. 

Mengingat kurangnya pengetahuan kader tentang upaya pencegahan 

diare pada balita maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna 
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mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan kader tentang diare dan sikap 

terhadap upaya pencegahan diare pada balita dimasyarakat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah, 

 “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan kader tentang diare 

dengan sikap kader dalam upaya pencegahan diare pada balita di wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura II?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan kader tentang 

diare dengan sikap kader dalam upaya pencegahan diare pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kader tentang diare diwilayah 

kerja Puskesmas Kartasura II, 

b. Untuk mengetahui sikap kader terhadap pencegahan diare pada balita 

oleh kader  di wilayah kerja Puskesmas Kartasura II, 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan kader tentang 

diare dengan sikap kader dalam pencegahan upaya diare pada balita 

diwilayah kerja Puskesmas Kartasura II. 



 
 

 

4

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah pengetahuan bidang keperawatan, khususnya 

pengetahuan tentang diare pada kader dan sikap dalam pencegahan diare 

pada balita. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan 

penelitian. 

b. Bagi Puskesmas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dan masukan bagi Puskesmas untuk senantiasa memberikan motivasi 

bagi kader posyandu di wilayah kerjanya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan melakukan upaya terhadap pencegahan diare dalam 

rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 

masyarakat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang serupa 

dengan penelitian ini : 

1. Penelitian tentang ”pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola 

penyakit diare didaerah P2D Sumatera Selatan”, dengan peneliti Ismail 

dan Muhammad Nazir pada tahun 1999. Penelitian ini merupakan 
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penelitian deskriptif explorative dengan tujuan untuk mengumpulkan data 

dasar perilaku masyarakat sebelum pelatihan kader dan intensifikasi 

komunikasi. Sampel penelitian diambil dengan teknik cluster.  

Dari hasil penelitian  tersebut disimpulkan bahwa 76,8 % masyarakat telah 

mengetahui diare, tetapi hanya 25 % yang melakukan tatalaksana 

penderita diare dengan oralit. 

 Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel bebas, 

variabel terikat, rancangan penelitian, populasi, sampel, sampling dan 

tempat penelitian. 

2. Penelitian tentang ”Hubungan antara tingkat pengetahuan Ibu tentang 

diare dengan kejadian diare pada anak Balita di desa Temon Wetan 

wilayah kerja Puskesmas Temon I Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta”, 

dengan peneliti Wahyu Purwaningsih pada tahun 2003. Jenis penelitian ini 

adalah korelasional dengan pendekatan cross secsional. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner secara purposive sampling. Uji statistik yang 

digunakan  adalah Chi-Square dengan sistem SPSS versi 10.0, dengan 

hasil penelitian yang diperoleh tidak ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian 

diare pada balita. 

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel bebas, 

variabel terikat, populasi, sampel, sampling dan tempat penelitian. 

 




