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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah 

Republik Indonesia melakukan kebijaksanaan yang dikenal dengan 

“Indonesia Sehat 2010”, yang tujuannya yaitu meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam memelihara kesehatan masyarakat secara mandiri 

(Depkes RI, 1999). Agar klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat 

mampu mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri, diperlukan peran 

perawat sebagai pendidik yaitu melalui kegiatan pembelajaran atau 

pendidikan kesehatan (Suliha, dkk 2001). 

Pendidikan kesehatan telah lama menjadi standart bagi praktek 

keperawatan profesional, sesuai dengan model konseptual Virginia 

Henderson yang menyatakan bahwa salah satu bagian dari peran perawat 

adalah meningkatkan pemahaman  masyarakat baik dalam keadaan sehat 

maupun sakit untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pengetahuan 

merupakan salah satu komponen dari 14 kebutuhan dasar manusia (Perry & 

Potter, 1997). Dengan pendidikan kesehatan, pengetahuan masyarakat akan 

bertambah sehingga akan berperilaku sehat dan dapat meningkatkan derajat 

kesehatan (Depkes RI, 1998). 

Penyakit diare adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas pada anak di seluruh dunia, yang menyebabkan 1 billiun kejadian 
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sakit dan 3-5 juta kematian tiap tahunnya. Di Amerika Serikat, 20-35 juta 

kejadian diare terjadi setiap tahun. Pada 16.5 juta anak penderita diare 

tersebut berusia kurang dari 5 tahun dan 400-500 mengakibatkan kematian 

(Nelson,  2000). 

Di Indonesia hasil survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2004, 

angka kematian karena diare sebesar 23 per 100 ribu penduduk dan pada 

balita 75 per 100 ribu balita. Selama tahun 2006 sebanyak 41 kabupaten di 

16 provinsi melaporkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayahnya. Jumlah 

kasus diare yang dilaporkan sebanyak 10.980 dan 277 diantaranya 

menyebabkan kematian (Anonim, 2004).  

Di Jawa Tengah selama periode Januari – Desember 2007, balita 

yang terserang diare sebanyak 323.931 penderita (Anonim, 2007). 

Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo jumlah balita yang terserang diare di 

periode yang sama sebanyak 8.539 balita, dimana yang terbanyak di 

Kecamatan Kartasura yaitu 1.182 balita. (Sub Din P2P Sukoharjo, 2007). 

Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 5 Juni 2008 di Puskesmas 

Kartasura I, dari bulan Januari-Desember 2007 atau sepanjang tahun 2007 

diperoleh data 741 balita mengalami diare di wilayah kerja Puskesmas 

Kartasura I (Anonim, 2007 ). Dari survei pendahuluan di desa Pucangan, 

banyak ibu-ibu yang mengeluh anaknya sering mengalami diare (orang 

awam mengatakan “mencret”). Karena kurangnya pengetahuan ibu-ibu 

tentang diare, ada sebagian yang hanya membiarkan saja, mereka 

menganggap diare hal yang wajar, ada juga ibu-ibu yang membelikan obat 
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seperti oralit, tetapi sebagian besar banyak yang langsung dibawa ke 

puskesmas. 

Dari cukup tingginya angka kejadian diare di Puskesmas Kartasura I 

dan rendahnya pengetahuan ibu-ibu tentang diare maka perlu diadakan 

pendidikan kesehatan yang bisa dilakukan saat posyandu dengan tujuan 

meningkatkan pengetahuan, merubah sikap serta perilaku masyarakat dalam 

penatalaksanaan diare. Karena pengetahuan merupakan dominan yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 1997). 

Menurut hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

1991, 1994 dan 1997, bahwa prevalensi diare berbanding terbalik dengan 

tingkat pengetahuan ibu. Makin tinggi tingkat pengetahuan ibu, makin 

rendah prevalensi diare balita (Budiarso & Pradono, 1999). 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut, dengan mengambil judul “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Tentang 

Diare Pada Anak Balita Di Desa Pucangan Wilayah Kerja Puskesmas 

Kartasura I Kabupaten Sukoharjo.“ 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah : 

 “Apakah pendidikan kesehatan efektif untuk meningkatkan pengetahuan 

dan sikap ibu tentang diare pada anak balita di Desa Pucangan wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura I, Kabupaten Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum :  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan 

kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang diare pada 

anak balita di Desa Pucangan wilayah kerja Puskesmas Kartasura I, 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus : 

a. Untuk mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan ibu tentang diare pada anak balita di Desa Pucangan 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura I, Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan terhadap sikap ibu 

tentang diare pada anak balita di Desa Pucangan wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura I, Kabupaten Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap Ibu 

antara sebelum dan sesudah mendapatkan pendidikan kesehatan 

tentang diare pada anak balita di Desa Pucangan wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura I, Kabupaten Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap Ibu pada 

kelompok kontrol tentang diare pada anak balita di Desa Pucangan 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura I, Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu keperawatan 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

keperawatan,  khususnya pada bidang yang berhubungan terhadap 

penyakit yang sering terjadi di masyarakat dalam hal pemberian asuhan 

keperawatan dan dapat menjadikan  ilmu keperawatan di Indonesia 

semakin berkembang. 

2. Bagi petugas Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dan 

tambahan pengetahuan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. 

3. Bagi responden penelitian  

a. Menambah pengetahuan ibu-ibu tentang gambaran penyakit diare. 

b. Ibu-ibu tahu bagaimana upaya yang harus dilakukan bila anak 

sedang  mengalami diare. 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis belum banyak penelitian tentang diare, namun 

ada beberapa yang serupa, diantaranya : 

1. Sukawana, 2000, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul Hubungan antara 

pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam tatalaksana penderita 

diare di rumah terhadap tingkat dehidrasi penderita saat masuk Rumah 

Sakit Umum Daerah Sleman. Rancangan penelitian ini adalah Cross 
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Sectional, dengan hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan, sikap dan 

perilaku keluarga dalam tatalaksana penderita di rumah masing – masing 

memiliki hubungan negatif terhadap tingkat dehidrasi penderita diare saat 

masuk RSUD Sleman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis 

lebih menitikberatkan pada efektivitas pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang diare pada anak balita. 

Variabel serta tempat penelitian berbeda, dengan rancangan penelitian 

pre-test post-test control group design. 

2. Widiastuti, 2005, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul Tingkat 

Pengetahuan Tentang Diare Pada Keluarga Dengan Balita Diare Ketika 

Masuk Dan Pulang Dari Bangsal Ibnu Sina RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Rancangan penelitian ini adalah Non Eksperimental dengan 

pendekatan Cross Sectional, dengan hasil penelitian adalah ada 

peningkatan pengetahuan tentang diare pada keluarga dengan balita diare 

ketika masuk dan pulang dari bangsal Ibnu Sina RSU PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, informasi tentang diare disampaikan oleh 

perawat dan dokter. Perbedaan dengan penelitian ini  adalah penulis lebih 

menitikberatkan pada efektivitas pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap ibu tentang diare pada anak balita. Variabel serta 

tempat penelitian berbeda, dengan rancangan penelitian pre-test post-test 

control group design. 
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3. Budiarti, 2006, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Anak Usia Balita Di Bangsal 

Anak RSU Tugurejo Semarang. Rancangan penelitian ini adalah Case 

Control, dengan hasil penelitian adalah Status gizi, lingkungan dan pola 

pemberian makan menjadi faktor yang mempengaruhi kejadian diare 

pada anak balita di RSU Tugurejo Semarang. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas 

pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang 

diare pada anak balita. Variabel serta tempat berbeda, dengan rancangan 

penelitian pre-test post-test control group design. 

4. Yudhistira, 2007, Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul Hubungan antara 

Status GAKY  Dan Status Anemia Dengan Kejadian Diare Pada Anak SD 

Yang Tinggal Di Daerah Endemik GAKY Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Yogyakarta. Rancangan penelitian ini adalah Cross Sectional, 

dengan hasil penelitian adalah Tidak ada hubungan yang bermakna 

antara status GAKY dan status anemia, status GAKY dengan kejadian 

diare serta status anemia dengan kejadian diare. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas 

pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang 

diare pada anak balita. Variabel serta tempat penelitian berbeda, dengan 

rancangan penelitian pre-test post-test control group design. 




