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ABSTRAK

Yulistia Eka Sari, J500100037, 2014, HUBUNGAN ANTARA PENGETAHU-
AN IBU TENTANG DIARE DAN PERILAKU IBU MENCUCI TANGAN
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PUCANGSAWIT SURAKARTA, Fakultas Kedokteran,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Latar Belakang : Diare merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia
kurang dari lima tahun secara global. Sebagian besar kematian terjadi di negara
berkembang di mana diperkirakan 25% dari kematian balita secara langsung
dikaitkan dengan penyakit tersebut. Diare dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya adalah keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat. Pengetahuan
merupakan domain yang penting untuk terbentuknya perilaku seseorang
dimasyarakat. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang
penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan
dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak,
sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum
makan, mempunyai dampak menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%.

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan
perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja
Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

Metode : Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross
sectional, teknik yang digunakan adalah purposive sampling.

Hasil : Berdasarkan hasil uji fisher untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu
tentang diare dengan kejadian diare pada balita diperoleh nilai p-value 0,424 dan
hasil uji fisher untuk mengetahui hubungan perilaku ibu mencuci tangan dengan
kejadian diare pada balita diperoleh nilai p-value 0,216.

Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan
perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja
Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

Kata kunci : Pengetahuan ibu, perilaku ibu mencuci tangan, diare



ABSTRACT

Yulistia Eka Sari, J500100037, 2014 THE RELATIONSHIP BETWEEN
MATERNAL KNOWLEDGE ABOUT DIARRHEA AND MATERNAL
BEHAVIOR OF HANDWASHING WITH DIARRHEA INCIDENCE FOR
CHILDREN UNDER FIVE YEARS IN PUCANGSAWIT PUBLIC HEALTH
SERVICE WORKING AREA OF SURAKARTA, Faculty of Medicine,
University of Muhammadiyah Surakarta.

Background : Diarrhea cause of children mortality on under five years old
globally. In developing countries estimated 25% of mortality for children under
five years directly attributed by this disease. Diarrhea is influenced by various
factors such as the state of environment and people's behavior. Knowledge is an
important domain for the formation of a person's behavior in the community.
Habit which related to personal hygiene is important in the transmission of
diarrheal germs is handwashing. Handwashing with soap, especially after
defecation, after clean feces, before preparing food and eat, before feeding a child,
having an impact to reducing the incidence of diarrhea until 47%.

Purpose : To determine the relationship between maternal knowledge about
diarrhea and maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for
children under five years in Pucangsawit public health service working area of
Surakarta.

Method : This is an observational analytic research with cross sectional approach,
using a purposive sampling tehnique.

Result : Based on the results of fisher test to determine the relationship of
maternal knowledge about diarrhea with diarrhea incidence for children obtained
p-value 0.424 and the results of fisher test to determine the relationship of
maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for children obtained
p-value 0.216.

Conclusion : There is a no relationship between maternal knowledge about
diarrhea and maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for
children under five years in Pucangsawit public health service working area of
Surakarta.

Keywords : Maternal knowledge, maternal behavior of handwashing, diarrhea



PENDAHULUAN

Diare merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia kurang dari lima

tahun (balita) secara global (1). Penyebab diare yaitu: 1) Infeksi enteral (infeksi

saluran pencernaan), & infeksi parenteral (infeksi di bagian tubuh lain di luar alat

pencernaan); 2) Malabsorbsi: karbohidrat (intoleransi laktosa), lemak, protein; 3)

Makanan; 4) Psikologis: rasa takut & cemas (2). Prevalensi diare di Indonesia

menurut Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2007 adalah 9,0% (rentang 4,2% -

18,9%), tertinggi di Provinsi NAD (18,9%) dan terendah di DI Yogyakarta

(4,2%). Beberapa provinsi mempunyai prevalensi diare klinis >9% (NAD,

Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Gorontalo, Papua Barat dan Papua) (3).

Jumlah kasus diare di Jawa Tengah pada tahun 2007 adalah sebanyak 2.978.985

penderita dengan Indeks Rata-rata (IR) 9,2%, sedangkan jumlah kasus diare pada

balita yaitu sebanyak 339.733 penderita dengan indeks rata-rata 16,4%. Kasus

diare pada balita masih tinggi dibanding golongan umur yang lainnya (3,4).

Kejadian diare di kota Surakarta pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu sebanyak

7,06% dari total jumlah penduduk (5).

Diare dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah keadaan lingkungan

dan perilaku masyarakat (6). Pengetahuan merupakan domain yang penting untuk

terbentuknya perilaku seseorang dimasyarakat (7). Menurut penelitian Eralita

(2011), pengetahuan ibu mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik

dengan diare akut pada balita di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan

ibu yang berpengetahuan rendah memiliki risiko 3,458 kali lebih besar terkena

diare dibanding balita yang memiliki ibu berpengetahuan baik (8).

Beberapa contoh faktor risiko yang dapat meningkatkan diare yaitu, penyiapan

dan penyimpanan makanan yang tidak higienis, dan cara penyapihan yang tidak

baik. Penelitian di pedesaan Bangladesh menunjukkan bahwa mencuci tangan

sebelum menyiapkan makanan merupakan kesempatan yang penting untuk

mencegah diare anak, dan juga mencuci tangan dengan air saja dapat secara

signifikan mengurangi diare anak (9).



Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam

penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun,

terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum

menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan,

mempunyai dampak menurunkan angka kejadian diare sebesar 47% (10).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan perilaku ibu mencuci

tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit

Surakarta”.

Rumusan Masalah

“Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan perilaku ibu

mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta?”

Tujuan Penelitian

Tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare

dan perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah

kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional,

penelitian ini dilakukan di salah satu daerah endemik diare di Surakarta yaitu

wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta. Sampel diperoleh dari semua

balita beserta ibunya yang memenuhi kriteria inklusi yang berada di wilayah kerja

Puskesmas Pucangsawit Surakarta. Kriteria inklusi: 1) ibu rumah tangga, 2) ibu

bersedia menjadi responden, 3) ibu dengan balita yang berusia 1-5 tahun rutin

kontrol tiap bulan di Puskesmas dan dapat memahami bahasa Indonesia dengan

baik, 4) balita sudah mendapatkan MP-ASI, 5) balita tidak mengalami gizi buruk.

Kriteria Eksklusi: 1) ibu bekerja, 2) ibu tidak bersedia menjadi responden, 3) ibu

dengan balita yang berusia > 5 tahun tidak rutin kontrol tiap bulan di Puskesmas



dan tidak dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, 4) balita belum

mendapatkan MP-ASI, 5) balita mengalami gizi buruk. Teknik yang digunakan

adalah purposive sampling.

Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas :

a. Pengetahuan ibu tentang diare

b. Perilaku ibu mencuci tangan

2. Variabel terikat : kejadian diare pada balita

3. Variabel luar :

a. Terkendali : usia, nutrisi dan gizi balita

b. Tidak terkendali : genetik dan imunitas balita

Rancangan Penelitian

Gambar 2. Rancangan Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta pada

bulan Oktober-November 2013. Data primer berasal dari sampel penelitian yang

memenuhi kriteria inklusi sebanyak 112 orang, terdiri dari 25 sampel diare dan 87

sampel tidak diare.

Hasil penelitian disajikan sebagai berikut :

Deskripsi Data

Tabel 4.3. Distribusi sampel menurut jenis kelamin anak

Jenis Kelamin
Tidak Diare Diare

Frekuensi % Frekuensi %
Laki-laki 39 34,80 9 8,0

Perempuan 48 42,9 16 14,3
Jumlah 87 77,7 25 22,3

Tabel 4.4. Distribusi sampel menurut usia ibu

Usia
Tidak Diare Diare

Frekuensi % Frekuensi %
16-23 13 11,4 4 3,6
24-31 48 42,9 14 12,5
32-39 22 19,6 6 5,4
> 39 4 3,6 1 0,9

Jumlah 87 77,7 25 22,3

Tabel 4.5. Distribusi sampel menurut pendidikan ibu

Pendidikan
Tidak Diare Diare

Frekuensi % Frekuensi %
SD 14 12,5 7 6,2

SMP 23 20,5 6 5,4
SMA 46 41,1 12 10,7
D3 3 2,7 - -
S1 1 0,9 - -

Jumlah 87 77,7 25 22,3



Analisis Data

Tabel 4.6. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan kejadian diare pada
anak

Pengetahuan
Kejadian diare

Jumlah P-value
Tidak diare Diare

Tinggi 73 (65,2%) 20 (17,9%) 93 (83,0%) 0,424
Rendah 14 (12,5%) 5 (4,5%) 19 (17,0%)
Jumlah 87 (77,7%) 25 (22,3%) 112 (100%)

Berdasarkan hasil uji alternatif chi-square yaitu uji fisher, untuk mengetahui

hubungan pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita

diperoleh nilai p-value 0,424. Hal ini menunjukkan bahwa p-value > 0,05 yang

berarti Ho diterima, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang

bermakna antara pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita

di Wilayah Kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

Tabel 4.7. Distribusi frekuensi perilaku ibu mencuci tangan berdasarkan kejadian
diare pada anak

Perilaku
Kejadian diare

Jumlah P-
valueTidak diare Diare

Pakai sabun
77

(68,8%)
20

(17,9%)
97

(86,6%)
0,216

Tidak pakai sabun
10

(8,9%)
5

(4,5%)
15

(13,4%)
Jumlah 87 (77,7%) 25 (22,3%) 112 (100%)

Berdasarkan hasil uji alternatif chi-square yaitu uji fisher, untuk mengetahui

hubungan perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita

diperoleh nilai p-value 0,216. Hal ini menunjukkan bahwa p-value > 0,05 yang

berarti Ho diterima, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang

bermakna antara perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di

Wilayah Kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

Pembahasan

Diare dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti; faktor gizi, faktor makanan

yang terkontaminasi pada masa sapih (weanling diarhoa’), faktor sosial ekonomi,

dan faktor lingkungan (11). Faktor lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh seseorang



untuk mendapatkan pengalaman belajar (12). Adapun pengetahuan diperoleh dari

pengalaman manusia terhadap diri dan lingkungan hidupnya (13).

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya faktor internal seperti

umur. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan

lebih matang dalam berfikir dan bekerja (7). Deskripsi data hasil penelitian diatas

menunjukkan bahwa distribusi sampel menurut usia terbanyak pada usia 24-31

tahun.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ismail (2009), yang

menyebutkan pada analisis multivariat dengan regresi logistik diperoleh bahwa

pengetahuan ibu menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik

dengan kejadian diare akut pada anak usia 0-5 tahun (14).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eralita,

hasil penelitian di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa

pengetahuan ibu mempunyai hubungan yang bermakna statistik dengan diare akut

pada balita (8).

Mengenai hasil penelitian hubungan perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian

diare dikatakan tidak bermakna karena berbagai macam faktor diantaranya tidak

ada pemantauan yang aktif oleh peneliti dalam melihat langsung perilaku ibu

sehari-hari yang sebenarnya. Perilaku ibu yang diharapkan adalah mencuci tangan

dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak,

sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum

makan (10). Serta perilaku mencuci tangan itu sendiri harus dilakukan dengan

menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun (15).

Menurut Ann. Mariner yang dikutip dari Nursalam menyatakan bahwa lingkungan

dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok (7). Faktor

lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap status kesehatan, dimana salah

satu bagian besarnya yaitu lingkungan fisik seperti air (16). Air bersih bermanfaat

bagi tubuh supaya terhindar dari gangguan penyakit seperti diare (15).

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Eralita (2011), hasilnya

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik baik

menggunakan analisis bivariat dan analisis multivariat antara kebiasaan ibu



mencuci tangan dengan sabun dengan diare akut pada balita di Kecamatan

Pahandut Kota Palangka Raya (8).

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai jumlah sampel yang masih sedikit,

sehingga belum dapat memberikan hasil yang signifikan.

KESIMPULAN

Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu tentang diare dan

perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

SARAN

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai :

a. Hubungan pengalaman ibu dalam mengasuh anak terhadap kejadian diare

pada balita.

b. Hubungan kebiasaan ibu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih

mengalir terhadap kejadian diare pada balita.

Hal ini diharapkan dapat memperjelas faktor risiko yang tepat untuk diare,

sehingga dapat terwujud kesehatan bagi masyarakat.

2. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah khususnya badan-

badan kesehatan untuk lebih memperhatikan kesehatan lingkungan

masyarakat.
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