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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit diare hingga kini masih merupakan penyebab kedua morbiditas dan 

mortalitas pada anak usia kurang dari dua tahun di seluruh dunia terutama di 

negara-negara berkembang. Hampir satu triliun dan 2,5 milyar kematian karena 

diare dalam dua tahun pertama kehidupan. Diare juga menyebabkan 17% kematian 

anak balita di dunia. Tercatat 1,8 milyar orang meninggal setiap tahun karena 

penyakit diare (World Health Organization, 2009). 

Kejadian diare juga banyak terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia 

karena buruknya perilaku hygiene perorangan dan sanitasi masyarakat yang 

dipengaruhi oleh rendahnya tingkat social ekonomi dan pendidikan (Kemenkopmk, 

2014). Survey morbiditas yang dilakukan oleh subdit diare, Departemen Kesehatan 

dari tahun 2012 – 2015 terlihat kecenderungan insiden naik. Sedangkan tahun 2015 

terjadi 18 kali KLB diare yang tersebar di 11 provinsi, 18 kabupaten / kota, dengan 

jumlah penderita 1.213 orang dan kematian 30 orang (CFR 2,47%) (DEPKES RI, 

2015). 

Proporsi kasus diare di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 67,7 persen. Hal ini 

menunjukkan penemuan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan. Kasus yang 

diketemukan maupun yang diobati di layanan pemerintah maupun swasta belum 

semua terlaporkan. Untuk kasus berdasarkan gender di tahun 2015 antara laki-laki 

dan perempuan lebih banyak perempuan, hal ini disebabakan bahwa perempuan 

lebih banyak berhubungan dengan faktor risiko diare, yang penularannya melalui 
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vekal oral, terutama berhubungan dengan sarana air bersih, cara penyajian makanan 

dan PHBS. 

Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan, dimana kecamatan 

Polokarto merupakan kecamatan dengan angka kejadian diare paling tinggi. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2015 – 2017 menunjukkan angka 

kejadian diare sebesar 1.525 balita (Dinkes Sukoharjo, 2016). 

Diare pada balita berkaitan dengan faktor perilaku yang menyebabkan 

penyebaran kuman, terutama yang berhubungan dengan interaksi perilaku ibu 

dalam mengasuh anak dan faktor lingkungan dimana anak tinggal. Faktor perilaku 

yang menyebabkan penyebaran kuman dan meningkatkan terjadinya diare yaitu 

tidak memberikan ASI ekslusif secara penuh pada bulan pertama kehidupan, tidak 

mencuci bersih botol susu anak, penyimpanan makanan yang salah, menggunakan 

air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan pada saat memasak, makan, 

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

dan tidak membuang tinja dengan benar. Faktor 2 lingkungan yaitu sarana air 

bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi dengan perilaku 

manusia (Assiddiqi, 2009).  

Diare pada anak merupakan masalah yang sebenarnya dapat dicegah dan 

ditangani. Peran ibu sangat berkaitan dengan pencegahan penyakit diare. Dimana 

ibu sebagai pengasuh yang terdekat dengan balita memiliki peran besar dalam 

melakukan pencegahan penyakit diare. Persepsi ibu yang salah dalam memandang 

penyakit yang diderita anak bisa mempengaruhi tindakan ibu dalam melakukan 

pencegahan terhadap penyakit tersebut (Muswita, 2010). Salah satu cara sederhana 
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pencegahan diare pada balita yang dapat dilakukan ibu adalah dengan cuci tangan 

pakai sabun (Nagiga dan Arty, 2009). 

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan pada bulan Mei 2017 di 

Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto, dalam melakukan pencegahan beberapa ibu 

kurang memperhatikan pemberian ASI, penggunaan air untuk kebutuhan sehari – 

hari ataupun kebiasaan mencuci tangan sebelum / sesudah melakukan kegiatan, 

baik ketika memberikan makan anaknya, sebelum sesudah BAB / BAK, setelah 

membuang sampah ataupun ketika kondisi tangan ibu kotor. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian mengajukan rumusan masalah 

sebagai berikut, “Bagaimana gambaran perilaku ibu dalam pencegahan diare pada 

anak usia balita di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam pencegahan diare pada anak 

usia balita di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare 

pada anak usia balita terhadap pemberian ASI  

b. Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare 

pada anak usia balita terhadap kebiasaan mencuci tangan 
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c. Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare 

pada anak usia balita terhadap penggunaan air   

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian 

berikutnya khususnya pada penelitian mengenai perilaku ibu dalam pencegahan 

diare pada anak usia balita di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto, Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang tua 

Diharapkan orang tua dapat megetahui masalah yang dihadapi anak dan 

memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul 

khusunya dari segi kesehatan. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam 

menangani balita diare dengan baik dan benar. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Supaya penelitian ini menjadi suatu informasi dan dapat memperkaya 

literature ilmu keperawatan khususnya tentang gambaran perilaku ibu 

terhadap penanganan diare pada balita. 
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d. Bagi Peneliti lain 

Mengetahui dengan lebih jelas penelitian yang berkaitan dengan perilaku ibu 

terhadap penanganan diare pada balita, serta menerapkan metode yang 

relevan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini penulis belum menjumpai adanya studi yang dilakukan, dari hasil 

penelusuran melalui search engine / internet, didapatkan hasil penelitian yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini dan sebagai bahan acuan adalah : 

1. Malikhah dan Fatimah, dkk. 2012. “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu 

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare Pada Balita 

Di Desa Hegarmanah Jatinangor.” Persamaan dalam penelitian ini, sama – sama 

meneliti mengenai penyakit diare dengan metode penelitian descriptive analitik, 

sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel, sampel, tempat 

dan populasi. Dimana penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan secara dini 

kejadian diare pada anak usia balita dengan 88 sampel dengan metode populasi 

proportionate random sampling. 

2. Handayani, 2003. “Gambaran Karakteristik Kejadian Diare Pada Balita di Klinik 

Wijaya Kusuma Serpong Periode Januari – Desember 2013.” Persamaan dalam 

penelitian ini, sama – sama meneliti mengenai penyakit diare dengan metode 

penelitian descriptive analitik dan menggunakan 1 variabel, sedangkan 
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perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada sampel, analisis, tempat dan 

populasi.  

3. Khikmah, Ainun, 2012. “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Diare Dengan 

Kejadian Diare Pada Balita Usia 2-5 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.” Persamaan dalam penelitian 

ini, sama – sama meneliti mengenai penyakit diare sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti, sampel tempat, populasi, dan 

metode penelitian. Dimana penelitian ini meneliti 2 variabel mengenai 

pengetahuan ibu dan kejadian diare dengan 100 sampel, menggunakan metode 

observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


