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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Diare hingga saat ini, masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan 

dan kematian hampir di seluruh daerah geografis di dunia. Semua kelompok usia 

bisa terserang diare, tetapi penyakit berat dengan kematian yang tinggi terutama 

terjadi pada bayi dan anak. Di negara berkembang, anak-anak menderita diare 

lebih dari 12 kali per tahun dan hal ini yang menjadi penyebab kematian sebesar 

15-34% dari semua penyebab kematian (Zubir, 2006).  

  Diare dapat menyebabkan dehidrasi berat, walaupun kondisi ini dapat diatasi 

dengan pengobatan rehidrasi oral. Diare sering disebabkan karena penggunaan air 

yang terkontaminasi, kebiasaan menyiapkan makanan yang tidak higienis, 

higienitas perorangan dan pembuangan tinja/limbah (SDKI, 2012). 

  Diare akut adalah buang air besar yang frekuensinya lebih sering dari 

biasanya (pada umumnya 3 kali atau lebih) per hari dengan konsistensi cair dan 

berlangsung kurang dari 7 hari (Kemenkes, 2011).  

  Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2009 diare 

penyebab nomor satu kematian balita dan anak usia pra sekolah di dunia, dan 

UNICEF melaporkan setiap detik satu anak meninggal karena diare. Hal ini 

banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia karena buruknya 
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perilaku hygiene perorangan dan sanitasi masyarakat yang dipengaruhi oleh 

rendahnya tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan (Evayanti, 2014). 

  Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada 

tahun 2000 IR penyakit Diare 301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 

374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk dan tahun 

2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih 

sering terjadi, dengan Case Fatility Rate (CFR) yang masih tinggi. Pada tahun 

2008 terjadi KLB di 69 kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 

239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan 

jumlah penderita 4204 dengan kematian 73 orang (CFR 1,74%) (Depkes RI, 

2011). 

  Cakupan penemuan dan penanganan diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2012 sebesar 42,66%, angka tersebut menunjukkan bahwa cakupan kejadian diare 

di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, dan sebagian besar di derita oleh 

balita, anak usia 3 sampai 6 tahun, dan anak usia 5 sampai 7 tahun. Diketahui 

bahwa cakupan penemuan dan penanganan diare tertinggi adalah di Kabupaten 

Klaten yaitu 93,33% dan terendah adalah Kabupaten Cilacap yaitu 6,20% (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012). 
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  Menurut Ramaiah (2005), tingginya angka kejadian diare anak disebabkan 

oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko diare yaitu: sanitasi 

yang buruk, fasilitas kebersihan yang kurang, kebersihan pribadi yang buruk 

(tidak mencuci tangan sebelum, sesudah makan, dan setelah buang air). 

Berdasarkan penelitian Evayanti, dkk (2014), ditemukan sekitar 15% saja anak-

anak usia pra sekolah yang mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah 

makan.  

  Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu upaya pencegahan 

penyakit. Hal ini dikarenakan tangan merupakan pembawa kuman penyebab 

penyakit. Resiko penularan penyakit dapat berkurang dengan adanya peningkatan 

perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan sabun pada waktu 

penting. Kebiasaan mencuci tangan harus dibiasakan sejak kecil. Anak-anak 

merupakan agen perubahan untuk memberikan edukasi baik untuk diri sendiri dan 

lingkungannya sekaligus mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. (Depkes RI, 

2011). 

   Berdasarkan studi pendahuluan di Paud Insan Cendekia, Paud Dahlia, dan 

Paud Ibnu Shidiq, Desa Kalikotes, Klaten pada bulan Maret 2016, dengan 

mewawancarai 6 ibu diperoleh data, ke-enam ibu mengatakan anaknya jarang 

melakukan cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, dan setelah bermain. 

Lima dari ke-enam ibu tersebut menyatakan anaknya mengalami diare, dan 1 

orang ibu lainnya menyatakan anaknya tidak mengalami diare dalam kurun waktu 

3 bulan terakhir. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan :  

    “Apakah ada hubungan perilaku mencuci tangan dengan kejadian diare pada 

anak usia pra sekolah di Paud Desa Kalikotes Klaten?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan perilaku mencuci tangan dengan kejadian diare pada 

anak usia pra sekolah di Paud Desa Kalikotes Klaten. 

 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perilaku mencuci tangan pada anak usia pra sekolah di Paud 

Desa Kalikotes Klaten. 

2. Mengetahui tingkat kejadian diare pada anak usia pra sekolah di Paud Desa 

Kalikotes Klaten. 

3. Menganalisa hubungan perilaku mencuci tangan terhadap kejadian diare 

pada anak usia pra sekolah di Paud Desa Kalikotes Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat untuk mengetahui pentingnya mencuci tangan 

dengan sabun yang baik dan benar, sehingga pengetahuan masyarakat 

meningkat dan penularan penyakit melalui tangan dapat dicegah, terutama 

pada anak usia pra sekolah. 
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2. Bagi Institusi  

Informasi yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi guru Paud tentang 

kejadian serta sebagai acuan untuk evaluasi dan perencanaan program 

kesehatan yang berkaitan dengan perilaku mencuci tangan terhadap anak 

didiknya. 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi atau bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini sebelumnya belum pernah diteliti, namun ada beberapa penelitian 

yang hampir sama, diantaranya :  

1. Pradipta, dkk, (2013), “Hubungan Perilaku Jajan Dengan Kejadian Diare Pada 

Anak Sekolah Dasar Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”. Penelitian ini 

bertujuan melihat hubungan perilaku jajan dengan kejadian diare pada anak 

sekolah dasar. Rancangan penelitian ini menggunakan observasional analitik, 

dengan pendekatan cross sectional. Adapun uji korelasi pada analisa ini 

digunakan Chi Square karena variable kebiasaan jajan mempunyai bentuk 

data berskala nominal. Hasil yang didapatkan nilai p = 0,000, hasil ini dapat 

diartikan terdapat hubungan yang sugnifikan antara kebiasaan jajan dengan 

kejadian diare. Angka kejadian diare sebagian besar dikategorikan menderita 

diare sebesar 65,5%. Angka higienitas sebagian besar dikategorikan tidak 

higienis sebesar 68,7%. Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan yang 
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bermakna perilaku jajan dengan kejadian diare. Persamaan penelitian ini 

adalah dengan pendekatan cross sectional. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah tempat, variabel dan desain penelitian. Penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif korelatif. 

2. Lutfiansyah, dkk, (2014). “Hubungan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di 

Sekolah Dengan Kejadian Penyakit Diare Pada Siswa SDN Jungkarang I-II 

Jrengik Sampang Madura”. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif 

korelatif, dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 126 siswa 

yang dipilih dengan pendekatan purposive sampling. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan 

kejadian penyakit diare. Hasil penelitian tetang perilaku hidup bersih dan 

sehat di sekolah sebagian besar responden memiliki criteria sehat utama yakni 

58 responden (46,0%), sedangkan untuk frekuensi diare sebagian besar 

mengalami jarang diare yakni 62 responden (49,2%). Hasil uji analaitik 

didapatkan p=0,299 yang berarti H1 diterima, dan kesimpulan penelitian ini 

terdapat hubungan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dengan kejadian 

penyakit diare pada siswa SDN Jungkrang I-II Jrengik Sampang Madura yang 

bersifat sangat lemah. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan cross sectional dan desain penelitian menggunakan deskriptif 

korelatif. Perbedaan penelitian ini adalah variabel, tempat dan pengambilan 

sampel. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara menggunakan total 

sampling. 
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3. Zaidina, (2008). “Perilaku Cuci Tangan Sebelum Makan dan Kecacingan pada 

Murid SD di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”. Penelitian ini 

menggunakan desain cross sectional, dengan mengambil data sekunder hasil 

survei kecacingan Depkes RI tahun 2005, jumlah sampel 257 orang. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku cuci tangan dengan 

kejadian kecacingan pada murid SD kabupaten Pesisir Selatan. Hasil 

penelitian menunjukkan kejadian kecacingan (OR=2,35, 95% Cl=1,40-3,94). 

Kesimpulan dari penelitian ini terbukti ada hubungan bermakna perilaku cuci 

tangan memakai air dan sabun sebelum makan dengan kejadian kecacingan. 

Persamaan penelitian ini adalah desain penelitian menggunakan pendekatan 

cross sectional. Perbedaan penelitian ini adalah variabel dan tempat penelitian.  

 


