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ABSTRAK 

Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ibu dengan Kejadian Diare 
pada Usia 3 Bulan – 2 Tahun di Desa Pulosari Kecamatan 

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 
 

Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Ratna Diani K, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti, 2015 

 

Latar Belakang. Penyakit diare pada bayi dan anak dapat menimbulkan dampak 
yang negatif yaitu menghambat proses tumbuh kembang anak sehingga dapat 
menurunkan kualitas hidup anak. Faktor resiko lingkungan dan perilaku 
merupakan penyebab terjadinya diare.  
 
Tujuan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara perilaku hidup 
bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 tahun di Desa 
Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 
 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di Desa Pulosari Kebakkramat Karanganyar 
15 Januari 2015. Besar sampel adalah 38 responden, diambil dengan 
menggunakan cluster random sampling. Variabel penelitian meliputi : perilaku 
hidup bersih dan sehat ibu dan kejadian diare pada anak. Data perilaku hidup 
bersih dan sehat ibu diperoleh dengan kuesioner perilaku hidup bersih dan sehat 
tatanan rumah tangga. Data kejadian diare diperoleh dengan kuesioner kejadian 
diare. Uji statistic yang digunakan adalah uji Chi square. 
 
Hasil. Populasi ibu dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kategori tidak baik 
13 (34,2%), sedangkan Ibu yang mempunyai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
baik  25 (65,8%)Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan Chi square dan 
didapatkan Nilai p sebesar 0.001 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan antara 
perilaku hidup bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 
tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
 
Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ibu dengan kejadian diare pada 
usia 3 bulan – 2 tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar. 
 
 
Kata kunci : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ibu, Diare 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

The relations of hyegienic and healthy mother behavior with diarrhea 
genesis at age 3 months to 2 years in Pulosari Village District of 

Kebakkramat Karanganyar Regency 
 

Medical Faculty Muhammadiyah Surakarta University 

Ratna Diani K, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti, 2015 

Background. The diarrhea on infants and children possibly causing 
negative impact specifically the children growth process that lead to 
decrease the life quality of children. The environment and behavior are the 
of diarrhea.  
 
Objective. To determine existing relations between hygienic and healthy 
mother behavior with diarrhea at age 3 months until 2 years children in 
Pulosari Kebakkramat Karanganyar. 
 
Method. The research are using the observational method with the cross 
sectional approach. The research conducted in Pulosari Kebakkramat 
Karanganyar in January 15, 2015. The sample are 38 respondent, obtained 
by using the cluster random sampling. The research variables the hygienic 
and healthy mother behavior and the diarrhea incident on children. The 
hygienic and healthy mother behavior obtained with healthy life and health 
behavior of housewifery questionnaire. The diarrhea incident data obtained 
by diarrhea questionnaire. The statistical test using the chi square test. 
 
Results. The population of mother with hygienic life and healthy behavior 
on bad category 13 (34,2%)), while the mother with hygienic life and 
healthy behavior on good category 25 (65,8%). Further, the data are 
analyzed with chi square and the results is p with the amount 0.001 
(p<0,05) which means the correlations between the hygienic life and 
healthy behavior mother on diarrhea incident at age 3 months to 2 years in 
Pulosari Kebakkramat Karanganyar are exist. 
 
Conclusion. The research conclude that the significant correlations 
between hygienic and healthy mother behavior with diarrhea genesis at 
age 3 months to 2 years in Pulosari of Kebakkramat Karanganyar are exist. 

.                 
            Keywords : Hyegienic and health mother behavior, diarrhea 



 
 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit diare pada bayi dan anak dapat menimbulkan dampak 

yang negatif yaitu menghambat proses tumbuh kembang anak sehingga 

dapat menurunkan kualitas hidup anak (Astuti, et al., 2011). Keadaan 

abnormal berak dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan konsistensi 

cair, lembek dengan atau tanpa adanya darah lender dalam feses disebut 

diare (Rompas, et al., 2013). 

Kasus diare di Jawa Tengah terdapat 697.768 pada laki-laki dan 

709.561 pada perempuan. Diare di Jawa Tengah diare terdapat 48,43% 

yang di tangani dan terdapat 71 jumlah kematian pada penyakit diare. 

Wilayah karanganyar terdapat kasus diare 50.78% (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2012).  

  Faktor resiko lingkungan seperti sarana air bersih, jamban, saluran 

 pembuangan air limbah, kondisi rumah, sanitasi, dan air menjadi penyebab 

 terjadinya diare. Kualitas air minum yang buruk menyebabkan 300 kasus 

 diare per 100 penduduk (Adisasmito, 2007). Perilaku hidup bersih dan 

 sehat (PHBS) pada hakikatnya merupakan perilaku pencegahan oleh 

 individu atau keluarga dari ber-bagai penyakit. Salah satu sasaran 

 penerapan program PHBS adalah pada tatanan rumah tangga, yang 

 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan 

 produktivitas kerja setiap anggota keluarga (Depkes RI, 2006 ; Jayanti, et 

 al., 2010). 

Menurut Riskesdas 2013 hasil dari indikator kebiasaan buang air 

besar (BAB) di jamban sebanyak 81,9% sedangkan pada indikator 

kebiasaan mencuci tangan dengan benar adalah 47,2%. Secara nasional, 

penduduk yang telah memenuhi kriteria PHBS baik sebesar 38,7%. 

Terdapat lima provinsi dengan pencapaian PHBS di atas angka nasional 

yaitu DI Yogyakarta (58,2%), Bali (51,7%), Kalimantan Timur (49,8%), 

Jawa Tengah (47%), dan Sulawesi Utara (46,9%). Sedangkan provinsi 

dengan pencapaian PHBS rendah berturut-turut adalah Papua (24,4%), 



 
 

Nusa Tenggara Timur (26,8%), Gorontalo (27,8%), Riau (28,1%) dan 

Sumatera Barat (28,2%). 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andi J, Sukriyadi, Yusuf 

 (2014)  terdapat pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat terhadap 

 kejadian diare di SDN 003 kabupaten polewali mandar, sedangkan 

 penelitian lain juga dilakukan Devita M, Maria A (2013) menyimpulkan 

 terdapat pengaruh personal hygiene ibu yang tidak baik berhubungan 

 dengan peningkatan kejadian diare pada balita.  

 

 METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari 2015 yang berlokasi di Desa Pulosari Kecamatan 

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 

   Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 

 memiliki anak usia 3 bulan – 2 tahun, bersedia menjadi responden, dan 

 menetap di desa yang akan menjadi tempat penelitian yang  berjumlah 38 

 ibu. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling 

 yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan unit geografis, unit organisasi, 

 dan sebagainya, kemudian mengambil sampel dari kelompok tersebut 

 (Notoatmodjo, 2010). 

   Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 perilaku hidup bersih dan sehat ibu dan variabel dependen kejadian diare. 

 Variabel perilaku hidup bersih dan sehat ibu pengukurannya dilakukan 

 dengan menggunakan kuesioner PHBS Tatanan Rumah Tangga 

 (Puskesmas Kebakkramat II., 2014 dan Gurning., 2008). Kuesioner ini 

 terdapat 9 butir pertanyaan, dimana responden akan  menjawab sesuai  

 keadaan masing-masing responden dengan memberi tanda check ( ) pada 

 kolom “ya” atau “tidak”.  Hasil pengukuran PHBS  dikatakan Ya nilainya 

 1 dan Tidak nilainya 0 jumlah skor kuesioner antara lain yaitu, untuk 

 PHBS baik 9 dan apabila PHBS tidak baik <9. Pada kejadian diare 



 
 

 pengukurannya dilakukan dengan  menggunakan kuesioner kejadian 

 diare hasil pengukurannya dikatakan Ya nilainya 1, dan Tidak nilanya 

 0. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu 38 ibu yang 

mempunyai anak 3 bulan – 2 tahun mengisi lembar inform consent dan 

formulir biodata diri. Kemudian responden mengisi kuesioner PHBS yang 

digunakan untuk mengetahui perilaku sampel. Jika jawaban pada 

kuesioner “Ya” dengan jumlah skor 9 maka dikatakan PHBSnya baik, dan 

jika jawaban kuesioner PHBS jawaban “Tidak” <9 maka dikatakan 

PHBSnya tidak baik. Kemudian ibu mengisi kuesioner Kejadian Diare 

untuk mengetahui apakah diare atau tidak pada anak. 

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terpenuhi 

maka dilakukan uji Chi Square untuk mengetahui hubungan perilaku 

hidup bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 

tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 

dengan menggunakan Komputer SPSS for windows versi 17.  

  

 HASIL PENELITIAN 

 Seluruh sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 38 ibu. 

Tabel 1. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Perilaku Hidup        
Bersih dan Sehat 

PHBS Ibu Frekuensi  Persentase (%) 

Tidak Baik 13 34,2 

Baik 25 65,8 

Total  38 100 

  Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa yang         

mempunyai PHBS yang baik sebesar 25 ibu (65,8%), sedangakan ibu 

yang mempunyai PHBS yang tidak baik sebesar 13 ibu (34,2%). 

 

 



 
 

Tabel 2. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Kejadian Diare 

Kejadian Diare Frekuensi  Persentase (%) 

Tidak Diare 23 60,5 

Diare 15 39,5 

Total  38 100 

 Berdasarkan  tabel 2 diatas menunjukan kejadian diare dialami oleh 

15 (39,5%), dan yang tidak diare 23 anak (60,5%). 

Hubungan perilaku hidup bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.  Hasil Uji Chi Square 

PHBS 

Kejadian Diare  
 
Total (P) Tidak Diare Diare 

N % N % N % 

Tidak Baik 3 23,1 10 76,9 13 100 
0,001 

Baik 20 80,0 5 20,0 25 100 

Total 23 60,5 15 39,5 38 100 
  

 Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukan bahwa ibu dengan PHBS 

kategori tidak baik dan anak mengalami diare sebanyak 10 (76,9%), 

sedangkan yang mempunyai PHBS baik dan  anaknya menderita diare 

sebanyak 5 (20,0%). Ibu dengan PHBS baik dan tidak diare 20 (80,0%), 

sedangkan yang mempunyai PHBS tidak baik dan tidak diare sebanyak 

3 (23,1%). 

 Berdasarkan hasil uji statistic Chi Square dengan syarat variabel 

kategorik dengan kategorik, hipotesis komparatif, skala variabel 

kategorik, tidak berpasangan, tabel 2 x 2, dan Expected Count >5 telah 

didapatkan nilai p sebesar  0,001 atau p < 0,05 yang  menunjukan 



 
 

bahwa nilai yang signifikan untuk hubungan antara perilaku hidup 

bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 tahun 

di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 

  

PEMBAHASAN 

 Menurut Astuti, et al., (2011) menyatakan pula tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi akan mempermudah seseorang atau masyarakat 

memperoleh dan mencerna informasi dalam menerapkan hidup sehat. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan bahwa rendahnya pendidikan akan 

berdampak pada kurangnya pengetahuan ibu tentang sanitasi makanan 

sehingga dapat menyebabkan tingginya resiko terjadinya diare pada balita 

dan sebaliknya semakin baik pengetahuan ibu tentang sanitasi makanan 

maka semakin rendah pula resiko terjadinya diare pada balita. Perilaku 

masyarakat masih banyak yang merugikan kesehatan, salah satunya yaitu 

kurang memperhatikan hygiene makanan.  

 Upaya pencegahan penyakit salah satunya dengan mencuci tangan. 

Tangan merupakan pembawa kuman penyebab penyakit. Dengan 

peningkatan PHBS, perilaku higiene contohnya cuci tangan memakai 

sabun dapat menurunkan resiko penularan penyakit. (Rosidi, et al., 2010). 

 Hubungan dengan faktor budaya sangat mendukung untuk 

terjadinya diare, karena banyak perilaku dan persepsi yang keliru terhadap 

diare, antara  lain minum air mentah, berak tidak di jamban, persepsi yang 

keliru terhadap diare, dan kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun 

sebelum makan maupun sesudah berak (Amaliah, 2010). 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani, et 

al., (2013)  bahwa seseorang  yang mempunyai pola hygiene ibu yang  

baik maka kejadian diare turun dan juga sebaliknya apabila seseorang 

mempunyai pola hygiene ibu yang sangat tidak  baik maka kejadian diare 

naik yang mana pola hygiene ibu dalam pengolahan makanan yang harus 



 
 

memperhatikan kebersihan individu ada hubungannya dengan penyebab 

diare yang berasal dari faktor makanan yang terkontaminasi. 

 Sholikhah, et al., (2013) disimpulkan bahwa gambaran perilaku 

hidup bersih dan sehat tentang food borne disease oleh anak sekolah di 

SDN Babat Jerawat I Kecamatan Pakal, sebagian besar termasuk dalam 

kriteria baik, namun demikian, anak yang berperilaku kurang dalam 

menjaga kebersihan dan kesehatan terkait dengan food borne disease  

masih banyak. 

 Hasil penelitian oleh Rosidi, et al., (2010) dengan uji  Fisher 

dengan nilai p = 0,002 (p<0,05) maka diketahui bahwa ada hubungan 

kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare. Resiko penularan penyakit 

dapat  berkurang dengan adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan 

sehat, perilaku hIgiene, seperti cuci tangan pakai sabun pada waktu 

penting. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Negara, et al., (2014) dengan hasil 

yang sama bahwa tidak menggunakan jamban yang sehat pengaruh lebih 

besar terhadap kejadian diare dibandingkan dengan penggunaan jamban 

yang sehat. 

 Berbeda dengan penelitian Hannif, et al. , (2011) faktor resiko  

total coliform, sarana pembuangan tinja, merebus air minum  tidak 

berhubungan dengan kejadian diare. 

 Uji hipotesis yang dilakukan Rosidi, et al., (2010) dengan 

menggunakan uji Fisher dengan nilai p = 0,503 (p>0,05) maka diketahui 

bahwa tidak ada hubungan sanitasi makanan dengan kejadian diare. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kejadian diare tidak hanya 

disebabkan oleh faktor sanitasi makanan saja, melainkan juga disebabkan 

oleh faktor hygiene perorangan  (kebiasaan cuci tangan), faktor infeksi dan 

faktor psikis. 

 Hasil penelitian yang dilakukan Hardi, et al.,  (2012) yang berada 

di Wilayah Kerja Puskesmas Barang Lompo Kecamatan Ujung Tanah  



 
 

menujukkan bahwa antara pekerjaan ibu dengan kejadian dire itu tidak ada 

hubungan yang bermakna. 

Pada penelitian ini masih terdapat kelemahan antara lain jumlah 

sampel penelitian yang masih terbatas serta tidak diperhatikannya hal-hal 

lainnya yang mempengaruhi kejadian diare pada balita. Penelitian ini 

menggunakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional 

yang mana hasilnya kurang akurat. 

 

SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku hidup bersih dan 

sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 tahun di Desa 

Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
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