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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tujuan pembangunan milenium merupakan hasil deklarasi anggota 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk didalamnya adalah Indonesia yang 

bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia dimana terdapat 

delapan tujuan pembangunan yang salah satunya adalah untuk menurunkan angka 

kematian pada bayi dan anak (BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional), 2012). Diare merupakan salah satu penyebab kematian 

tersering di Negara-negara berkembang. Dalam Kamus Kedokteran Dorland diare 

adalah kondisi dimana seorang dengan frekuensi pengeluaran feses dan 

kekentalan feses yang tidak normal (Setiawan A, et al, 2002).  

Data WHO (Wolrd Health Organization) diare merupakan penyebab 

utama mortalitas dan morbiditas bayi serta anak dibawah lima tahun (balita) di 

dunia. Setiap tahunnya ada sekitar dua milyar kasus penderita diare di dunia. 

Selain itu kurang lebih sekitar 1,5 juta anak meninggal setiap tahunnya. Di negara 

berkembang anak usia tiga tahun ke bawah rata-rata mengalami tiga kali episode 

diare setiap tahunnya. Setiap kejadian diare disini akan menganggu proses dari 

pertumbuhan anak. Anak mudah terserang diare biasanya disebabkan oleh 

perilaku hidup di masyarakat yang kurang baik dan lingkungan yang buruk 

(WHO, 2013).  

Di Indonesia diare masih menjadi masalah kesehatan tertinggi karena 

menjadi penyebab kematian pada bayi dan balita. Pada tahun 2010 diare 

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) (Depkes RI, 2011). Pada tahun 2011 

kasus diare mengalami penurunan. Walaupun terjadi penurunan, angka yang 

didapatkan masih cukup tinggi sekitar 9.739.163 dan hanya 2.301.424 kasus diare 

yang ditangani atau sekitar 35% dari jumlah total kasus. Jumlah penderita diare di 

Jawa Tengah mencapai 1.337.427 sedangkan kasus diare yang ditangani hanya 

16,8% dari jumlah total. Rendahnya cakupan penanganan diare disebabkan oleh 

berbagai banyak hal (Kementerian Kesehatan RI (KemenKes RI), 2012). Kasus 
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diare pada balita setiap tahunnya rata-rata diatas 40%. Pada balita kasus diare ini 

masih tetap tinggi dibandingkan golongan umur yang lain. Untuk kota Surakarta 

pada tahun 2007 angka kejadian diare cukup tinggi yaitu sebanyak 7,06% dari 

total jumlah penduduk (Depkes RI, 2009). Yang berperan pada terjadinya diare 

akut terutama karena infeksi faktor kausal (agent) dan faktor penjamu (host). 

Faktor penjamu merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri 

terhadap organisme yang dapat menimbulkan diare akut. Faktor kausal yaitu daya 

penetrasi yang dapat merusak sel mukosa, kemampuan memproduksi toksin dan 

daya lekat kuman (Daldiyono, Simadibarata, 2009). 

Banyak faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya diare pada anak 

balita. Salah satunya adalah tingkat pendidikan formal ibu. Pendidikan di 

Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah hal 

tersebut ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan formal 

maupun non formal dari masyarakat. Sejak tahun 2010-2012 angka partisipasi 

pendidikan formal dari masyarakat usia 7-24 tahun selalu mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2010 didapatkan angka partisipasi pendidikan formal 253.58 juta jiwa, 

tahun 2011 terdapat 256.55 juta jiwa, dan pada tahun 2012 mencapai 264.80 juta 

jiwa. Selain pendidikan formal, tanda perhatian pemerintah terhadap pendidikan 

pada masyarakat adalah penurunan angka buta huruf. Secara umum, antara usia 10 

tahun sampai 45 tahun keatas mulai tahun 1994-2012 telah terjadi penurunan yang 

bermakna. Pada tahun 1994 angka buta huruf mencapai 70.54 juta jiwa, tahun 

2000 terjadi penurunan dimana didapatkan 54.54 juta jiwa masyarakat yang masih 

mengalami buta huruf. Tahun 2005 terdapat 43.10 juta jiwa masyarakat yang buta 

huruf. Sedangkan tahun 2012 angka buta huruf masih menyisakan 32.18 juta jiwa 

(Badan Pusat Statistik (BPS), 2012). 

Pravelensi diare cenderung lebih tinggi pada pendidikan rendah 

(Kemenkes RI, 2012). Berdasarkan hasil riview sistematik dari penelitian tentang 

faktor risiko diare pada bayi dan balita oleh Sasmito A, yang diperoleh dari 

berbagai literatur ilmiah, disimpulkan bahwa angka kejadian diare meningkat bila 

pendidikan formal ibu rendah. Faktor risiko tingkat pendidikan ibu tersebut 

merupakan faktor yang berasal dari luar dan kemungkinan besar dapat diperbaiki. 
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Dengan kata lain dengan memperbaiki faktor risiko tersebut diharapkan dapat 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare pada anak balita. 

Dari data diatas, angka kejadian diare setiap tahunnya secara umum tetap 

tinggi walaupun sebagian besar dari masyarakat Indonesia telah memperoleh 

pendidikan formal yang baik dan layak. Oleh sebab, itu berdasarkan dari data dan 

fakta diatas maka, peneliti tertarik meneliti hubungan antara tingkat pendidikan 

formal ibu dengan terjadinya diare pada anak balita. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan formal Ibu terhadap 

kejadian diare pada anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pucangsawit 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

a.   Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pendidikan formal Ibu 

dengan kejadian diare pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas 

Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

2.  Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pravelensi kejadian diare pada anak balita di wilayah 

kerja Puskesmas Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

b. Untuk mengetahui pravelensi kejadian diare pada anak balita pada Ibu 

dengan tingkat pendidikan kurang (SD, SMP, dan yang sederajat) di 

wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

c. Untuk mengetahui pravelensi kejadian diare pada anak balita pada Ibu 

dengan tingkat pendidikan baik (SMA, Perguruan Tinggi, dan yang 

sederajat) di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta. 

d. Untuk mengetahui perbedaan kejadian diare pada anak balita pada Ibu 

dengan tingkat pendidikan formal kurang dan baik di wilayah kerja 

Puskesmas Pucangsawit Kecamatan Jebres. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretik 

a. Untuk mengetahui secara ilmiah tentang hubungan antara tingkat 

pendidikan formal Ibu dengan kejadian diare pada balita. 

b. Untuk menambah pemahaman tentang pengaruh tingkat pendidikan formal 

Ibu terhadap kejadian diare pada balita. 

c. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat aplikatif  

a. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam 

penyusunan program pemberantasan diare. 

b. Masyarakat, dengan lebih mengetahui faktor risiko dari diare diharapakan 

dapat melakukan pencegahan. 

c. Ibu balita, sebagai asupan tentang pentingnya pendidikan formal yang baik 

atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat meminimalkan 

kejadian diare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


