
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diare merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai di masyarakat.

Penyakit ini terutama disebabkan oleh makanan dan minuman yang

terkontaminasi akibat akses kebersihan yang buruk. Di dunia, diperkirakan sekitar

2,5 miliar orang mempunyai akses kebersihan yang buruk.  Faktor ibu berperan

sangat penting dalam kejadian diare pada balita. Ibu adalah sosok yang paling

dekat dengan balita. Jika balita terserang diare maka tindakan- tindakan yang ibu

ambil akan menentukan perjalanan penyakitnya. Tindakan tersebut dipengaruhi

berbagai hal, antara lain adalah tingkat pendidikan, pengetahuandan tindakan

pencegahan tentang diare.

Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian utama di

dunia, terhitung 5-10 juta kematian/tahun. Besarnya masalah tersebut terlihat dari

tingginya angka kesakitan dan kematian akibat diare. Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) memperkirakan 4 milyar kasus terjadi di dunia dan 2,2 juta diantaranya

meninggal, dan sebagian besar anak-anak dibawah umur 5 tahun. Meskipun diare

membunuh sekitar 4 juta orang/tahun di  negara berkembang,  ternyata  diare  juga

masih  merupakan  masalah  utama  di  negara  maju.  Di Amerika, setiap anak



2

mengalami 7-15 episode diare dengan rata-rata usia 5 tahun. Di negara

berkembang rata-rata tiap anak dibawah usia 5 tahun mengalami episode diare 3

sampai 4 kali pertahun (WHO, 2009). Sampai saat ini kasus diare di Indonesia

masih cukup tinggi dan menimbulkan banyak kematian terutama pada bayi dan

balita. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Depkes RI, 2008).

Diare menyebabkan kematian pada bayi (31,4%) dan anak balita (25,2%). Sekitar

162.000 balita meninggal akibat diare setiap tahun atau sekitar 460 balita per hari.

Sedangkan dari hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) di Indonesia dalam

Depkes RI diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita, nomor

tiga bagi pada bayi, dan nomor lima bagi semua umur. Setiap anak di Indonesia

mengalami episode diare sebanyak 1,6–2 kali pertahun (Kemenkes RI, 2011).

Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan RI

dari  tahun 2000 - 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000

Insiden Rate (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 Fatality 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 di 24 Kecamatan dengan

jumlah kasus 5.756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), sedangkan

tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4204

dengan kematian 73 orang (CFR 1,74 %) (Kemenkes RI, 2011).
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Hasil survey Departemen Kesehatan RI pada tahun 2009  menunjukkan jumlah

kasus diare di Indonesia sebanyak 143.696 kasus rawat inap dan 172.013 kasus

rawat jalan. Kematian akibat diare di Indonesia pada tahun 2009 mempunyai

presentase 1,74%. Sementara kasus diare di Provinsi Lampung pada balita tahun

2011 yaitu 2.534 dan pada tahun 2012 yaitu 6.027 balita yang mengalami diare.

(Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2012) pada Puskesmas Natar kejadian diare

pada 3 bulan terahir yaitu sebanyak 84 orang, sementara pada Desa Natar dalam 3

bulan terahir terdapat 19 balita yang mengalami diare yaitu sebanyak 22% kasus

diare di Puskesmas Natar diperoleh dari balita yang bertempat tinggal di Desa

Natar.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya diare maupun meningkatkan

risiko rawat inap anak dengan diare. Faktor risiko yang berhubungan dengan diare

pada anak antara lain  tingkat  pendidikan, pengetahuan dan tindakan pencegahan

terhadap diare (Kamalia,  2005;  Sinthamurniwati,  2006;  Bintoro,  2010).

Penelitian  yang dilakukan oleh Khalili di Iran  tahun 2006, menemukan

peningkatan risiko rawat  inap  pasien  diare  akut  disebabkan  oleh  adanya

darah  dalam tinja, dehidrasi,  ASI  yang  diberikan  kurang  dari  6  bulan,

riwayat  rawat  inap  sebelumnya,  kurangnya  akses  terhadap  air  bersih,

mempunyai  hewan peliharaan. Khalili juga menjelaskan  bahwa  salah  satu

faktor  risiko  yang menyebabkan pasien diare dirawat di rumah sakit  di negara

berkembang adalah tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan serta tindakan

pencegahan orang tua yang rendah tentang diare.  Handayani  (2008)  dan

Asiddiqi  (2010) menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan

diare sebagian besar berada pada kategori rendah sampai sedang.
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Menurut Dewi (2008), tingkat pendidikan formal adalah tingkat dalam pendidikan

formal yang telah tercapai, dinyatakan dengan tahun sukses. Tingkat pendidikan

mempengaruhi perilaku dan menghasilkan banyak perubahan, khususnya

pengetahuan dibidang kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal

semakin mudah menyerap informasi termasuk juga informasi kesehatan, semakin

tinggi pula kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. (Notoadmodjo, 2003)

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan

atau praktik seseorang (overt behavior). Karena dari pengalaman dan penelitian

ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Praktik itu

sendiri merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan apa yang diketahui

atau yang disikapinya (dinilai baik)(Notoatmodjo, 2007). Suatu sikap belum

otomatis terwujud dalam suatu tindakan (over behavior).

Pengetahuan  ibu  mengenai diare  meliputi pengertian, penyebab, gejala klinis,

pencegahan, dan cara penanganan yang tepat dari penyakit diare pada balita,

berperan penting dalam penurunan angka kematian dan pencegahan kejadian diare

serta malnutrisi pada anak. Pengetahuan juga mempengaruhi tindakan ibu tentang

pencegahan terhadap suatu penyakit khusus nya diare.
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1.2 Perumusan Masalah

Di Indonesia penyakit diare masih  merupakan penyakit yang sering menyerang

pada balita. Walaupun Angka mortalitas diare menurun namun angka morbiditas

diare pada balita masih cukup tinggi. Seriusnya dampak akibat penyakit diare

pada balita, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita

akibat kehilangan cairan yang sering serta terganggunya proses absopsi makanan

dan zat nutrien yang dibutuhkan balita untuk pertumbuhan bahkan bisa

mengakibatkan kematian pada anak.Di Provinsi Lampung kejadian diare pada

balita pada tahun 2011 sebanyak2.534 dan pada tahun 2012 sebanyak 6.027. Dan

pada kecamatan Natar kejadian diare dalam 3 bulan terahir yaitu 84 balita dan 19

di antaranya bertempat tinggal di Desa Nartar. Dalam hal ini peran ibu sangat

penting untuk mencegah terjadinya diare pada balita. Diantaranya yang berperan

adalah tingkat pendidikan, pengetahuan dan tindakan ibu tentang pencegahan

diare.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian

diare pada balita di posyandu Desa Natar?

2. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian diare pada

balita di posyandu Desa Natar?

3. Apakah terdapat hubungan antara tindakan pencegahan ibu tentang diare

dengan kejadian diare pada balita di posyandu Desa Natar?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum :

Mendapatkan  hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan dan tindakan

ibu tentang pencegahan diare dengan kejadian diare pada balita di posyandu

Desa Natar.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Mendapatkan gambaran tingkat pendidikan ibu di posyandu.

2. Mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan ibu di posyandu dengan

kejadian diare pada balita.

3. Mendapatkan gambaran tindakan ibu tentang pencegahan diare.

4. Mendapatkan gambaran kejadian diare pada balita di Desa Natar.

5. Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan dan

tindakan ibu tentang pencegahan diare dengan kejadian diare pada balita

di posyandu Desa Natar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

1. Mengasah  kemampuan  untuk  melaksanakan  penelitian  yang  memiliki

tingkat objektiviti yang tinggi.

2. Melatih kemampuan berinteraksi dengan masyarakat.

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan tingkat pendidikan
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dan pengetahuan ibu di posyandu dengan kejadian diare pada balita.

4. Sebagai alat atau bahan untuk mengurangi angka kejadian diare pada

balita.

1.4.2 Manfaat bagi Responden

Agar responden dapat mengetahui dan mencegah kejadian diare pada

balita.

1.4.3 Manfaat bagi Pemerintah dan Ilmu Pengetahuan

1. Sebagai  bahan  masukan  terhadap  pemerintah  melakukan  penyuluhan

tentang diare pada balita.

2. Sebagai  data awal  untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya  guna

mengembangkan  program  penyuluhan  mengenai  diare pada balita.
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1.5 Kerangka Teori

Tingkat pendidikan dan  pengetahuan yang rendah akan berdampak pada

ketidakmampuan ibu dalam  mencegah maupun  merawat  anak  dengan  diare.

Warman  (2008) menemukan  bahwa  pengetahuan  ibu  memberikan  kontribusi

paling  kuat dibandingkan  faktor  lingkungan  dan  sosial  ekonomi  dalam

mempengaruhi kejadian diare akut pada balita.

Gambar 1 : Kerangka Teori

Dikutip dari: Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, 2011; Subagyo & Santoso, 2011;

Setiawati & Dermawan, 2008;Notoatmodjo, 2010; Wong 2009.

Faktor Ibu :
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Makanan
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1.6 Kerangka Konsep

Diare merupakan salah satu masalah yang sering di jumpai pada anak-anak.

Prevalensi diare pada anak di indonesia masih cukup tinggi. Beberapa hal yang

mempengaruhi kejadian diare pada anak adalah karena tingkat pendidikan dan

pengetahuan ibu yang rendah.

Gambar 2 : Kerangka Konsep

1.7 Hipotesis

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah di sebutkan, maka hipotesis

penelitian ini adalah :

4. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian diare pada

balita di posyandu Desa Natar

5. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian diare pada balita

di posyandu Desa Natar

6. Terdapat hubungan antara tindakan pencegahan ibu tentang diare dengan

kejadian diare pada balita di posyandu Desa Natar

Variabel Bebas :
1. Tingkat

Pendidikan ibu
2. Pengetahuan ibu
3. Tindakan

Pencegahan
tentang diare

Variabel Terikat :

Kejadian Diare pada
anak


