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ABSTRAK 

 

Fajar Setyo Wardoyo 

Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Diare dan Kondisi Jamban Dengan 

Kejadian Diare Pada Anak Balita Di Desa Blimbing Kecamatan Sambirejo 

Kabupaten Sragen Tahun 2011, 

VI + 63 halaman + 14 tabel + 3 gambar + 3 grafik + 22 lampiran. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah hubungan 

antara pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi jamban dengan kejadian diare 

pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen 

Tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan ibu dan ketersediaan jamban dengan kejadian diare pada anak balita 

di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survai analitik dengan pendekatan 

studi Cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang 

memiliki balita (berumur 1-5 tahun) yang bertempat tinggal di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupatan Sragen yaitu sebanyak 145 orang. Sampel yang 

diambil sejumlah 37 orang, pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode 

stratified proportional random sampling, yaitu pengambilan sampel acak yang 

sebelumnya ditentukan dengan jalan bertingkat pada setiap wilayah lalu dalam 

masing-masing wilayah penelitian tersebut ditentukan seimbang dengan 

banyaknya populasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner, observasi dan meteran. Data 

sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Puskesmas 

Sambirejo serta Kantor Kepala Desa Blimbing yang meliputi data jumlah kasus, 

gambaran umum lokasi penelitian dan data demografi. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini diolah dengan menggunakan statistik uji Chi-Square dengan derajat 

kemaknaan α = 0,05 dan penentuan koefisien kontingensi (CC). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden dengan pengetahuan 

yang kurang sebanyak 22  responden  (59,5%), sedang sebanyak 10 responden 

(27,0%) dan baik sebanyak 5 responden (13,5%). Responden dengan ketersediaan 

jamban yang tidak memenuhi syarat sebanyak 29 responden (78,4%) 

dibandingkan dengan responden dengan ketersediaan jamban yang memenuhi 

syarat sebanyak 8 responden (21,6%). Balita dengan kejadian diare sebanyak 23 

anak (62,2%) dibandingkan  yang tidak mengalami diare  sebanyak 14 anak 

(37,8%). Serta variabel yang bermakna yaitu Pengetahuan ibu (p= 0,022 dan 

CC=0,353) dan Ketersediaan jamban (p= 0,002 dan CC=0,474). 

 

Kata Kunci: Pengetahuan ibu, Ketersediaan jamban, Diare balita. 

Kepustakaan: 30 (1997 – 2010) 
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ABSTRACT 

Fajar Setyo Wardoyo 

Knowledge Relationships With Mother for Diarrhea and the availability of 

latrines Genesis Childhood Diarrhea in Sub Sambirejo Blimbing In the 

village of Sragen in 2011, 

VI + 63 pages + 14 tables + 3 images + 3 graphic + 22 appendices. 

The problems examined in this study is there a relationship between 

maternal knowledge and the availability of latrines with the incidence of diarrhea 

among children under five in the village of Blimbing, District Sambirejo, Sragen 

regency in 2011. The purpose of this study was to determine the relationship of 

maternal knowledge and the availability of latrines with the incidence of diarrhea 

among children under five in the village of Blimbing, District Sambirejo, Sragen. 

This type of research is the analytical approach to the study survey Cross 

sectional study. The population in this study were all mothers of toddlers (1-5 

years old) residing in the village of Blimbing, District Sambirejo, Sragen Regency 

as many as 145 people. Samples taken some 37 people, sampling is done by 

proportional stratified random sampling method, namely random sampling of 

previously determined by rise in every region and in each area of research is 

determined balanced by the enormous population. Instrument in this study is a 

questionnaire. Primary data in this study were obtained from questionnaires, 

observation and the meter. Secondary data obtained from the District Health 

Office in Sragen, health centers and the Office of Village Head Sambirejo 

Blimbing which includes data on the number of cases, an overview of the study 

site and demographic data. Data obtained in this study processed using Chi-

Square test statistic with degrees of significance α = 0.05 and determination 

coefficient of contingency (CC). 

From the result showed that respondents with less knowledge as much as 

22 respondents (59.5%), while as many as 10 respondents (27.0%) and both were 

5 respondents (13.5%). Respondents to the availability of toilets that do not 

qualify as many as 29 respondents (78.4%) compared with respondents to the 

availability of latrines qualified by 8 respondents (21.6%). Toddler with diarrhea 

as many as 23 children (62.2%) than those without as many as 14 children have 

diarrhea (37.8%). And the variables that meaningful knowledge is the mother (p = 

0.022 and CC = 0.353) and the availability of latrines (p = 0.002 and CC = 0.474). 

 

Keywords: Knowledge capital, availability of latrines, toddler diarrhea. 

Bibliography: 30 (1997 - 2010). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

1. Tuhan tidak bertanya kepada manusia apakah dia mau menerima hidup. 

Hidup buka pilihan. Kau harus menjalaninya. Satu-satunya pilihan adalah 

bagaimana kau menjalaninya (Herry Ward Beecher, 2004:35). 

2. Dari semua orang yang tidak bahagia di dunia ini, yang paling tidak bahagia 

adalah mereka yang belum menemukan sesuatu pekerjaan yang ingin 

dilakukan (Li Yu-Tang, 2004:124).   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat 

yang penting karena merupakan penyumbang utama ketiga angka kesakitan dan 

kematian anak diberbagai negara termasuk Indonesia. Diperkirakan lebih dari 1,3 

miliar serangan dan 3,2 juta kematian per tahun pada balita disebabkan oleh diare. 

Setiap anak mengalami episode serangan diare rata-rata 3,3 kali setiap tahun. 

Lebih kurang 80% kematian terjadi pada anak berusia kurang dari dua tahun 

(Widoyono, 2008:145). Penyakit diare tidak hanya terdapat di negara-negara 

berkembang atau terbelakang saja, akan tetapi juga dijumpai di negara industri 

bahkan di negara yang sudah maju sekalipun. Hanya saja kejadian penyakit diare 

karena infeksi jauh lebih kecil (Soegeng Soegijanto, 2002:75).  

Selama ini masyarakat umum menganggap bahwa penyakit diare dianggap 

sebagai penyakit sepele atau bahkan tidak dianggap penting. Di tingkat 

nasionalpun diare masuk dalam daftar sepuluh penyakit yang sering dilaporkan 

oleh masyarakat, dan ternyata tetap ada setiap tahunnya. Bahkan kematian anak 

balita yang disebabkan karena diare angkanya cukup besar dan belum beranjak 

turun (Tri Hastuti Nur Rochimah, 2008:1). 

Penyakit diare sering menyerang bayi dan balita, bila tidak diatasi lebih 

lanjut akan menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan kematian. Data terakhir 

dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa diare menjadi penyakit 

1 
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pembunuh kedua bayi di bawah lima tahun (balita) di Indonesia setelah radang 

paru atau pneumonia (Wiku adisasmito, 2007:2).  

Beberapa hasil survei mendapatkan bahwa 76% kematian diare terjadi 

pada balita, 15,5% kematian bayi dan 26,4% kematian pada balita disebabkan 

karena penyakit diare murni. Menurut hasil survei rumah tangga pada tahun 1995 

didapatkan bahwa setiap tahun terdapat 112.000 kematian pada semua golongan 

umur, pada balita terjadi kematian 2,5 per 1000 balita (Sinthamurniwaty, 2006:1). 

Hasil Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) tahun 2002 mendapatkan 

prevalensi diare balita di perkotaan sebesar 3,3 % dan di pedesaan sebesar 3,2 %, 

dengan angka kematian diare balita sebesar 23/ 100.000 penduduk pada laki-laki 

dan 24/100.000 penduduk pada perempuan, dari data tersebut kita dapat 

mengukur berapa kerugian yang ditimbulkan apabila pencegahan diare tidak 

dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan mengantisipasi faktor risiko apa 

yang mempengaruhi terjadinya diare pada balita (Sinthamurniwaty, 2006:1). 

Banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi 

faktor pendorong terjadinya diare. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena 

tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak 

sehat pula, maka penularan diare dengan mudah dapat terjadi (Depkes, 2005). 

Data terakhir menunjukkan bahwa kualitas air minum yang buruk menyebabkan 

300 kasus diare per 1000 penduduk. Sanitasi yang buruk dituding sebagai 

penyebab banyaknya kontaminasi bakteri E.coli dalam air bersih yang dikonsumsi 

masyarakat. Laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengenai status 
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pencapaian Tujuan Pembangunan Manusia atau MDG di Indonesia mengalami 

kemunduran. Pada tahun 2015, MDG mencanangkan 69 persen penduduk 

Indonesia dapat mengakses air minum yang layak dan 72,5 persen memperoleh 

layanan sanitasi yang memadai. Faktanya, hanya 18%  penduduk yang memiliki 

akses ke sumber air minum dan sekitar 45 persen mengakses sarana sanitasi yang 

memadai (Wiku adisasmito, 2007:2). 

Jumlah kasus diare di Jawa Tengah tahun 2007 yaitu sebanyak 625.022 

penderita dengan IR 1,93%, sedangkan jumlah kasus diare pada balita yaitu 

sebanyak 269.483 penderita. Jumlah kasus diare pada balita setiap tahunnya rata-

rata di atas 40%, hal ini menunjukkan bahwa kasus diare pada balita masih tetap 

tinggi dibandingkan golongan umur lainnya (Dinkes Jateng, 2007). 

Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan dan salah satunya adalah 

Kecamatan Sambirejo. Berdasarkan data dari Puskesmas Sambirejo penderita 

diare pada tahun 2008 sebanyak 1.040 penderita dengan jumlah diare pada balita 

sebanyak 517 penderita. Pada tahun 2009 sebanyak 1075 penderita, jumlah 

penderita diare balita tahun 2009 sebanyak 490 penderita. Pada tahun 2010 

sebanyak 1376 penderita, jumlah penderita diare balita tahun 2010 sebanyak 493 

penderita. Daerah dengan penderita diare paling banyak adalah Desa Blimbing, 

dengan jumlah kasus pada tahun 2010 sebanyak 101 penderita. Jumlah balita di 

Desa Blimbing sebanyak 145 balita dan jumlah kasus diare pada balita sebanyak 

101 penderita (Puskesmas Sambirejo, 2010). 
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Pengetahuan ibu dan ketersediaan jamban mempengaruhi kejadian diare, 

dimana pengetahuan yang rendah serta ketersediaan jamban yang tidak memenuhi 

syarat memperbesar kemungkinan kejadian diare. Pengetahuan yang rendah 

menyebabkan seseorang kurang memahami dan mengetahui sesuatu yang sedang 

dialaminya, sehingga tidak mampu melakukan tata laksana pencegahan diare. 

Tidak tersedianya jamban yang memenuhi syarat kesehatan memperbesar 

penularan diare yang dapat melalui air atau serangga yang hinggap di tinja 

penderita diare lalu hingga dimakanan. 

Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat di desa 

Blimbing dalam tatanan rumah tangga, strata pratama 13%, strata madya 16%, 

strata utama 24% dan strata paripurna 49,84% sementara target strata adalah 75%. 

Jumlah rumah sehat di desa Blimbing adalah 250 dari 1246 menandakan 

sedikitnya jumlah rumah sehat di desa Blimbing. Jumlah tenaga sanitasi di 

kecamatan Sambirejo hanya 2 orang dan tidak adanya tenaga kesehatan 

masyarakat menyebabkan kurangnya penyuluhan diare kepada masyarakat yang 

menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap diare. Sedangkan 

jumlah jamban sehat di desa Blimbing adalah 501 dari 1246 KK dan hanya 852 

KK yang memiliki jamban menandakan kurangnya ketersediaan jamban sehat di 

desa Blimbing dan ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehingga BAB 

sembarangan. Keadaan ini menggambarkan masih rendahnya pengetahuan hidup 

bersih dan sehat di desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen 

(Puskesmas Sambirejo, 2009). 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai hubungan pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi jamban 

dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen Tahun 2011.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

Adakah hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi  

jamban dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi 

jamban dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang diare di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

2) Untuk mengetahui kondisi jamban di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen. 

3) Untuk mengetahui kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 
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4) Mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare 

pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

5) Mengetahui kondisi jamban dengan kejadian diare pada anak balita di Desa 

Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Bagi responden 

Menambah pengetahuan dan masukan bagi responden untuk berperan aktif 

dalam penanganan kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.4.2 Bagi instansi terkait 

Memberikan informasi bagi instansi terkait khususnya Puskesmas 

Sambirejo tentang pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi jamban yang 

mempengaruhi kejadian diare pada anak balita sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan kebijakan dan penanggulangan diare di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.4.3 Bagi institusi pendidikan 

Menambah khasanah kepustakaan penelitian dalam perkembangan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat 

1.4.4 Bagi peneliti 

Menambah pengalaman langsung dari teori yang didapat dengan 

kenyataan dalam penelitian ilmiah. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

 

Tahun 

dan 

Tempat 

Peneliti

an 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor- 

Faktor 

risiko 

kejadian 

diare 

Akut pada 

balita 

(studi 

kasus di 

kabupaten 

semarang) 

 

 

Hubungan 

antara 

kualitas 

mikroorga

nisme air 

bersih dan 

perilaku 

higiene 

sanitasi 

dengan 

kejadian 

diare pada 

balita di 

desa 

kebonharjo 

kecamatan 

patebon 

kabupaten 

kendal 

 

 

 

 

Sintha

murniw

aty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida 

Dauria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penelitian 

observasional 

dengan 

menggunakan 

rancangan 

studi kasus 

kontrol. 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

survei analitik 

dengan desain 

studi kasus 

kontrol (case 

control study) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel bebas 

dalam 

penelitian ini 

adalah : Umur 

balita, 

Ketersediaan 

sarana air 

bersih, 

Ketersediaan 

jamban 

keluarga 

 

 

Variabel 

terikat dalam 

penelitian ini 

adalah : 

Kejadian 

penyakit diare 

pada balita 

Variabel bebas 

dalam 

penelitian ini 

adalah : 

Perilaku 

higiene 

sanitasi ( 

kualitas 

mikroorganis

me air bersih, 

kebiasaan 

tempat 

membuang 

sampah, 

kebiasaan 

mencuci 

Hasil penelitian 

menunjukkan faktor 

risiko yang 

berpengaruh terhadap 

kejadian 

diare pada balita 

berdasarkan analisis 

multivariat. 

Probabilitas individu 

untuk terkena diare 

pada balita adalah 

sebesar 84,08 %. 

 

Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa 

variabel yang 

bermakna, yaitu: 

kualitas 

mikroorganisme air 

bersih (p= 0,020 OR 

2,71), kebiasaan 

membuang sampah 

(p= 0,036 OR= 

2,438), kebiasaan 

mencuci tangan 

sebelum makan (p= 

0,025 OR= 3,226), 

kebiasaan mencuci 

tangan setelah BAB 

(p= 0,011 OR= 

3,968), kebiasaan 

menutup hidangan 

makanan (p= 0,025 

OR= 1,548) 

sedangkan variabel 

yang tidak bermakna 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

antara 

sanitasi 

lingkungan 

rumah 

dengan 

kejadian 

diare balita 

di wilayah 

kerja 

puskesmas 

Ngadirejo 

kecamatan 

Ngadirejo 

kabupaten 

Temanggu

ng tahun 

2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema 

Yulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

survei analitik 

dengan desain 

studi kasus 

kontrol (case 

control study) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tangan 

sebelum 

memegang 

makanan, 

kebiasaan 

mencuci tanga 

setelah buang 

air besar 

(BAB), 

kebiasaan 

mencuci alat 

makan dan 

minum, 

kebiasaan 

menutup 

hidangan yang 

di sajikan, 

kebiasaan 

tempat buang 

air besar 

(BAB) 

 

Variabel 

terikat dalam 

penelitian ini 

adalah : 

kejadian diare 

pada balita 

Variabel bebas 

dalam 

penelitian ini 

adalah : lokasi 

sumur gali, 

kondisi lantai 

sumur, kondisi 

dinding 

sumur, jenis 

SPAL, jenis 

TPS, kondisi 

jamban, lokasi 

kandang 

ternak. 

Variabel 

terikat dalam 

penelitian ini 

adalah : 

kejadian diare 

pada balita 

 

yaitu: kebiasaan 

mencuci alat makan 

dan minum (p= 0,420 

OR= 1,548) serta 

tidak ada hubungan 

antara kebiasaan 

tempat BAB dengan 

kejadian diare (p= 

0,296 OR= 1,902)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian 

di dapatkan variabel 

yang bermakna, yaitu: 

lokasi sumur gali (p= 

0,036 OR= 2,438), 

kondisi lantai sumur 

(p= 0,025 OR= 

3,226), jenis tempat 

pembuangan sampah 

(TPS) (p= 0,006 OR= 

2,784) kondisi jamban 

(p= 0,007 OR= 

3,215), lokasi kandang 

ternak (p= 0,035 OR= 

2,784), sedangkan 

variabel yang tidak 

bermakna yaitu 

kondisi dinding sumur 

gali (p= 0,140 OR= 

0,533), jenis Saluran 

Pembuangan Air 

Limbah(SPAL) (p= 

0,508 OR= 0,746)  

Lanjutan Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 
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Dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Perbedaan Penelitian 

 Sinthamurniwaty Frida dauria 

 

Ema Yulia Fajar setyo 

Wardoyo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Judul Faktor- Faktor 

risiko kejadian diare 

Akut pada balita 

(studi kasus di 

kabupaten 

semarang) 

 

Hubungan antara 

kualitas 

mikroorganisme 

air bersih dan 

perilaku higiene 

sanitasi dengan 

kejadian diare 

pada balita di desa 

kebonharjo 

kecamatan 

patebon kabupaten 

kendal 

Hubungan antara 

sanitasi lingkungan 

rumah dengan 

kejadian diare balita 

di wilayah kerja 

puskesmas ngadirejo 

kecamatan ngadirejo 

kecamatan ngadirejo 

kabupaten 

temanggung tahun 

2007 

Hubungan 

Pengetahuan  

Ibu  Tentang 

Diare Dan 

Kondisi Jamban 

Dengan 

Kejadian Diare 

Pada Anak 

Balita Di Desa 

Blimbing 

Kecamatan  

Sambirejo 

Kabupaten 

Sragen Tahun 

2010 

 

Variabel 

Bebas 

Umur balita, 

ketersediaan sarana 

air bersih dan 

ketersediaan jamban 

keluarga 

 

kualitas 

mikroorganisme 

air bersih, 

kebiasaan tempat 

membuang 

sampah, kebiasaan 

mencuci tangan 

sebelum 

memegang 

makanan, 

kebiasaan 

mencuci tanga 

setelah buang air 

besar (BAB), 

kebiasaan 

mencuci alat 

makan dan 

minum, kebiasaan 

menutup hidangan 

yang di sajikan, 

kebiasaan tempat 

buang air besar 

(BAB) 

 

lokasi sumur gali, 

kondisi lantai 

sumur, kondisi 

dinding sumur, jenis 

SPAL, jenis TPS, 

kondisi jamban, 

lokasi kandang 

ternak. 

 

1. Pengetahuan 

ibu 

2. Kondisi 

jamban 

 

Variabel Kejadian penyakit kejadian diare kejadian diare pada Kejadian diare 
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Terikat diare pada balita 

 

pada balita balita 

 

anak balita 

 

Waktu 

Penelitia

n 

 

Juli sampai dengan 

September 2005. 

juli sampai 

Agustus  2006 

15 juni sampai 15 

september 2007 

28 Maret 2011- 

9 April 2011 

Tempat 

Penelitia

n 

wilayah kerja 

puskesmas Bergas, 

Kabupaten 

Semarang 

desa Kebonharjo 

kecamatan 

Patebon 

kabupaten Kendal 

 

wilayah kerja 

puskesmas 

Ngadirejo 

kecamatan 

Ngadirejo kabupaten 

Temanggung 

Desa Blimbing, 

Kecamatan 

Sambirejo, 

Kabupaten 

Sragen. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Lingkup keilmuan 

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, khususnya Kesehatan Lingkungan. 

1.6.2 Lingkup sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah Semua balita penderita diare yang 

datang dan berobat di Puskesmas dalam wilayah kerja Puskesmas Sambirejo, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.6.3 Lingkup lokasi 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1.5.4 Lingkup waktu 

Penelitian ini dilakukan pada 28 Maret 2011 sampai 9 April 2011. 

1.5.5 Lingkup metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan 

pendekatan Cross sectional yaitu rancangan suatu studi epidemiologi yang 

mempelajari hubungan penyakit dan paparan (faktor penelitian) dengan cara 

mengamati status paparan dan penyakit, secara serentak pada individu-individu 

dari populasi tunggal, pada suatu saat atau periode. 

Lanjutan Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diare 

2.1.1 Definisi Diare 

Diare dikatakan sebagai keluarnya tinja berbentuk cair sebanyak tiga kali 

atau lebih dalam dua puluh jam pertama, dengan temperatur rechal diatas 38
o
 C, 

kolik dan muntah-muntah. Sedangkan menurut Cohen MB diare akut 

didefinisikan sebagai keluarnya buang air besar sekali atau lebih yang berbentuk 

cair dalam satu hari dan empat belas hari. Shahid NS mengemukakan bahwa diare 

sebagai episode keluarnya tinja cair sebanyak tiga kali atau lebih, atau lebih dari 

sekali keluarnya tinja cair yang berlendir atau berdarah dalam sehari (Soegeng 

Soegijanto, 2002:73). 

Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau 

tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan 

volume, keenceran, dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah, seperti lebih 

dari 3 kali/hari dan pada neonatus lebih dari 4 kali/hari. (Aziz Alimul Hidayat, 

2008: 101). 

Menurut Hiswani (2002:1), penyakit diare adalah penyakit yang sering 

terjadi pada anak balita dengan di sertai muntah dan mencret, penyakit diare 

apabila tidak segera di beri pertolongan pada anak dapat mengakibatkan dehidrasi. 

11 
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Untuk pertolongan pertama pada anak yang menderita dehidrasi harus 

mendapatkan cairan pengganti baik itu berasal dari oralit ataupun dari cairan 

infus. Penyakit diare ini sering menyebabkan wabah yang dapat membahayakan 

bagi anak-anak dan orang yang bertempat tinggal didaerah-daerah yang sarana air 

bersih kurang memenuhi syarat kesehatan. 

2.1.2 Etiologi Diare 

Menutut Widoyono (2008:147), penyebab diare dapat dikelompokkan 

menjadi : 

1) Virus: Rotavirus (40-60%), Adenovirus. 

2) Bakteri: Escheresia coli (20-30%0, Shigella sp (1-2%), Vibrio cholera dan 

lain-lain. 

3) Parasit: Entamoeba histolytica (<1%), Giardia lamblia, Cryptosporodium 

(4-11%). 

4) Keracunan makanan. 

5) Malabsorpsi: karbohidrat, lemak dan protein. 

6) Alergi: makanan, susu sapi. 

7) Imunodefisiensi: AIDS. 
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Menurut Aziz Alimul Hidayat (2008: 101), diare disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Faktor infeksi, proses ini dapat diawali dengan adanya mikroorganisme 

(kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian 

berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa intestinal yang dapat 

menurunkan daerah permukaan intestinal sehingga terjadinya perubahan 

kapasitas dari intestinal yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi 

intestinal dalam absorpsi cairan dan elektrolit. Adanya toksin bakteri juga 

akan menyebabkan sistem transpor menjadi aktif dalam usus, sehingga sel 

mukosa mengalami iritasi dan akhirnya sekresi cairan dan elektrolit akan 

meningkat. 

2) Faktor malabsorpsi, merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang 

mengakibatkan tekanan osmotik meningkat kemudian akan terjadi 

pergeseran air elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi 

rongga usus sehingga terjadilah diare. 

3) Faktor makanan, dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu 

diserap dengan baik dan dapat terjadi peningkatan peristaltik usus yang 

akhirnya menyebabkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan. 

4) Faktor psikologis, dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik 

usus yang dapat mempengaruhi proses penyerapan makanan. 
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Gambar 2.1 Bagan terjadinya diare (Sumber: Aziz Alimul Hidayat, 2008: 102). 
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2.1.3 Jenis diare 

Menurut Depkes RI (2000), berdasarkan jenisnya diare dibagi empat yaitu: 

1) Diare Akut 

Diare akut yaitu, diare yang berlangsung kurang dari 14 hari (umumnya 

kurang dari 7 hari). Akibatnya adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan 

penyebab utama kematian bagi penderita diare. 

2) Disentri 

Disentri yaitu, diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat disentri 

adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan kemungkinan 

terjadinya komplikasi pada mukosa. 

3) Diare persisten 

Diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara 

terus menerus. Akibat diare persisten adalah penurunan berat badan dan gangguan 

metabolisme. 

4) Diare dengan masalah lain 

Anak yang menderita diare (diare akut dan diare persisten) mungkin juga 

disertai dengan penyakit lain, seperti demam, gangguan gizi atau penyakit 

lainnya. 
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2.1.4 Gejala Klinis Diare 

Menurut Widoyono (2008:149) beberapa gejala dan tanda diare antara 

lain: 

2.1.4.1 Gejala umum 

1) Berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare. 

2) Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. 

3) Demam, dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare. 

4) Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis bahkan 

gelisah. 

2.1.4.2 Gejala spesifik 

1) Vibrio cholera: diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis. 

2) Disenteriform: tinja berlendir dan berdarah. 

2.1.5 Akibat Diare 

Menurut Soegeng Soegijanto (2002:79), diare dapat mengakibatkan: 

1) Kehilangan air dan elektrolit serta gangguan asam basa yang menyebabkan 

dehidrasi, asidosis metabolik dan hipokalemia. 

2) Gangguan sirkulasi darah, dapat berupa renjatan hipovolemik sebagai akibat 

diare dengan atau tanpa disertai muntah. 

3) Gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan berlebihan karena diare 

dan muntah.  
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2.1.6 Epidemiologi Penyakit Diare 

2.1.6.1 Penularan Kuman Penyebab Diare 

Menurut Widoyono (2008:148), penyakit diare sebagian besar disebabkan 

oleh kuman seperti virus dan bakteri. Penularan penyakit diare melalui facel oral 

terjadi sebagai berikut:  

1) Melalui air yang merupakan media penularan utama  

Diare dapat terjadi apabila seseorang menggunakan air minum yang sudah 

tercemar, baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai 

kerumah-rumah atau tercemar pada saat tersimpan di rumah. Pencemaran di 

rumah terjadi bila tempat penyimpanan tidak tertutup atau apabila tangan yang 

tercemar menyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan. 

2) Melalui tinja terinfeksi 

Tinja yang sudah terinfeksi mengandung virus atau bakteri dalam jumlah 

besar. Bila tinja tersebut dihingapi oleh binatang dan kemudian binatang tersebut 

hinggap di makanan, maka makanan itu dapat menularkan diare ke orang yang 

memakannya. 

Menurut Depkes RI (2005:16), epidemiologi penyakit diare adalah sebagai 

berikut : 
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1) Penyebaran kuman yang menyebabkan diare 

Kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fecal oral antara lain 

melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung 

dengan tinja penderita. Beberapa perilaku dapat menyebabkan penyebaran kuman 

enterik dan meningkatkan risiko terjadinya diare, antara lain tidak memberikan 

ASI secara penuh 4-6 bulan pada pertama kehidupan, menggunakan botol susu, 

menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang 

tercemar, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar atau sesudah membuang 

tinja anak atau sebelum makan atau menyuapi anak, dan tidak membuang tinja 

dengan benar. 

2) Faktor pejamu yang meningkatkan kerentanan terhadap diare 

Faktor pada pejamu yang dapat meningkatkan insiden, beberapa penyakit 

dan lamanya diare. Faktor-faktor tersebut adalah tidak memberikan ASI sampai 

umur 2 tahun, kurang gizi, campak, imunodefisiensi atau imunosupresi dan secara 

proposional diare lebih banyak terjadi pada golongan balita. 

3) Faktor lingkungan dan perilaku 

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. 

Dua faktor yang dominan, yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua 

faktor ini akan berinteraksi dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan 

tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku yang 

tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan 

kejadian diare. 
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2.1.6.2  Faktor Penjamu Yang Meningkatkan Kerentanan Terhadap Diare 

Menurut Widoyono (2008:149), faktor yang dapat meningkatkan penyakit 

diare adalah: 

1) Pada usia 4 bulan bayi sudah tidak diberi ASI eksklusif lagi (ASI eksklusif 

adalah pemberian ASI saja sewaktu bayi berusia 0-4 bulan). Hal ini akan 

meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat diare, karena ASI banyak 

mengandung zat-zat kekebalan terhadap infeksi. 

2) Memberikan susu formula kepada bayi. Pemakaian botol akan meningkatkan 

resiko pencemaran kuman, dan susu akan terkontaminasi oleh kuman dari 

botol. Kuman akan cepat berkembang bila susu tidak segera diminum. 

3) Penyimpanan makanan pada suhu kamar. Kondisi tersebut akan 

menyebabkan permukaan makanan mengalami kontak dengan peralatan 

makanan yang merupakan media yang sangat baik bagi perkembangan 

mikroba. 

4) Tidak mencuci tangan pada saat memasak, makan atau sesudah buang air 

besar (BAB) akan memungkinkan terkontaminasi langsung. 

2.1.7 Cara Pencegahan Diare 

Menurut Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (1997:2) penyakit diare 

dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan ibu balita mengenai tata laksana 

diare yang tepat dan benar yaitu meliputi peningkatan angka penggunaan oralit 

dimasyarakat, pemberian ASI secara eksklusif, penggunaan jamban dan air bersih 

dimasyarakat yang memenuhi kesehatan serta kebiasaan mencuci tangan dengan 

sabun sebelum makan dan setelah buang air besar di masyarakat. 
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Cara pencegahan terjadinya diare menurut Depkes RI (2006:130) meliputi: 

1) Kebersihan Perorangan 

a. Pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan 

b. Tidak memberikan susu botol atau dot kepada bayi atau anak, tetapi 

berikan susu dengan gelas atau cangkir bersih 

c. Cuci tangan dengan sabun terutama sebelum menyiapkan dan menyuapi 

anak, sebelum makan, sesudah buang air besar dan sesudah membuang 

tinja anak. 

d. Alat masak dan alat makan harus selalu bersih 

e. Memasak makanan  dengan benar dan minum air yang telah di rebus 

2) Kesehatan Rumah dan Lingkungan  

a. Menjaga kondisi sanitasi rumah agar tetap sehat, cukup sinar matahari, 

cukup udara segar serta lantainya kering dan bersih 

b. Air yang digunakan sehari-hari harus bersih 

c. Menjaga kebersihan jamban, buang hajat di tempat tertutup dan tidak 

terjangkau oleh lalat 

d. Air kotor atau air limbah dibuang melalui Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 

e. Menjaga kebersihan pekarangan dengan tidak membuang sampah dan 

kotoran sembarangan. 

2.1.7 Pengobatan Diare 

Prinsip pengobatan diare ialah menggantikan cairan yang hilang melalui 

tinja dengan atau tanpa muntah, dengan cairan yang mengandung elektrolit dan 
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glukosa atau karbohidrat lainnya seperti tajin, gula, tepung beras dan lain 

sebagainya. Pengobatan diare juga dapat dilakukan dengan cara pengobatan 

dietetic atau pemberian makanan, pemberian obat-obatan seperti obat anti sekresi, 

obat pengeras tinja, dan antibiotika. (Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Anak: 

2002:294). 

2.2 Pengetahuan Ibu dan Ketersediaan Jamban Terhadap Kejadian Diare 

2.2.1 Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:139). 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:121), pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Penelitian Rogers (1947) mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi 

proses yang berurutan, yakni: 

1) Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2) Interest, yakni orang mulai tertarik pada stimulus. 
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3) Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulis tersebut bagi 

dirinya).  

4) Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

5) Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007:140), pengetahuan yang mencakup 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diberikan. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untyuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 
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4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.   

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

6) Evaluation (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang sudah ada. 

2.2.1.1  Pengetahuan Kesehatan (Health Knowladge) 

Dari studi-studi yang dilakuakan oleh WHO dan para ahli pendidikan 

kesehatan, terungkap bahwa pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sudah 

tinggi, tetapi praktek masyarakat masih rendah. Hal ini berarti perubahan atau 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan tidak diimbangi dengan 

peningkatan atau perubahan perilakunya. Oleh karena itu, suatu pengetahuan 

kesehatan yang dimiliki tidak akan berarti atau sia-sia bila tidak diwujudkan 
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dalam sikap dan tindakan yang mencerminkan kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:128). 

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Lawrence Green (1980) 

menyatakan bahwa perilaku masyarakat ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu: 

1) Faktor pemudah (Predisposing factor), yaitu faktor yang dapat 

mempermudah terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat 

terhadap apa yang dilakukannya. Disamping itu kepercayaan, tradisi dan 

sistem nilai di masyarakat setempat yang dapat mempermudah atau 

mempersulit. Salah satu kepercayaan yang ditemui pada terapi diare dirumah 

adalah ibu percaya bahwa makanan tidak boleh diberikan selama diare 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003:13). 

2) Faktor pemungkin (Enabling factor), yaitu faktor yang memungkinkan atau 

mendukung perilaku atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang 

atau masyarakat. Faktor tersebut seperti adaya dukungan keluarga, teman atau 

tetangga (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:17).  

3) Faktor penguat (Reinforcing Factor), yaitu berupa contoh dari para tokoh 

masyarakat, undang-undang, surat keputusan dari para pejabat pemerintah 

pusat daerah untuk mendukung pengetahuan, sikap dan fasilitas di 

masyarakat (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:14). Contoh dari para petugas 

kesehatan seperti dokter, perawat dan kader dalam menyampaikan informasi 

mengenai diare pada para ibu. 
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2.2.1.2  Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Diare 

Pendidikan merupakan penuntun manusia untuk mengisi kehidupannya 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagaimana umumnya, semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka akan semakin mudah menerima informasi dan 

semakin bagus pengetahuan yang dimiliki. (A. Aziz Alimul H, 2006:80) 

Pengetahuan ibu dapat diperoleh dari beberapa faktor, baik secara formal 

seperti pendidikan yang didapat disekolah maupun non formal yang diantaranya 

diperoleh bila ibu tersebut aktif dalam kegiatan posyandu, PKK, maupun kegiatan 

penyuluhan kesehatan masyarakat. Pengetahuan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. (Soekidjo Notoatmodjo, 

1997:128). 

Menurut Sjahmien Moehji yang dikutip oleh Siti Rokhayatun Nuhany 

(2008: 33), pengetahuan ibu dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, adat istiadat dan 

tingkat pendidikan. Beberapa kepercayaan ibu terhadap diare misalnya dikatakan 

bahwa pada saat anak sedang diare, anak tersebut akan mulai tumbuh gigi serta 

anak akan mulai merangkak, berjalan dan duduk. Banyak anggota masyarakat 

beranggapan bahwa diare pada anak usia 2 tahun adalah biasa dan dianggap 

sebagai perubahan kepandaian anak. 

Meski diare begitu dikenal dan sering terjadi di masyarakat akan tetapi ibu 

biasanya tidak menangapi penyakit tersebut secara sungguh-sungguh oleh karena 

sifat diare biasanya ringan. Padahal penyakit tersebut dapat membahayakan jiwa 
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terutama bagi balita. Diare dapat menyebabkan dehidrasi yang sangat berbahaya 

karena bila tidak dapat diobati dengan tepat akan menyebabkan penurunan 

volume darah (hipovolemia), kolaps kardio-vaskuler dan kematian (Ditjen PPM & 

PLP, 1999:23). 

Pengobatan diare dirumah yang efektif hanya dapat diberikan oleh ibu 

(atau pengasuh). Ibu harus menyiapkan cairan rehidrasi oral, memberikannya 

dengan benar, memberikan makanan yang disiapkan dengan benar dan 

memutuskan kapan anak perlu dibawa kembali ketempat pengobatan. Ibu dapat 

melakukan tugas tersebut apabila ibu mengetahui kebutuhan apa yang harus 

dilakukan dan bagaimanan melakukannya (Ditjen PPM & PLP, 1999:61).  

2.2.2 Kondisi Jamban 

Jamban adalah suatu bangunan yang dugunakan untuk membuang kotoran 

manusia. Kotoran manusia ditampung pada suatu tempat penampungan kotoran 

yang selanjutnya diresapkan kedalam tanah atau dikelola dengan cara tertentu, 

sehingga tidak menimbulkan bau dan mencemari sumber air disekitarnya. Untuk 

mengurangi pengaruh jamban dalam pengendalian pencemaran air salah satunya 

yakni membuat jarak antara lubang penampungan dengan sumber air minimal 11 

meter. (lud Waluyo, 2005:60).  

Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:7) proses pemindahan kuman 

penyakit dari tinja sebagai pusat infeksi sampai inang baru dapat melalui berbagi 

media perantara, antara lain: tangan, serangga, tanah, makanan serta sayuran. 

Pembuangan tinja dan limbah cair yang dilaksanakan secara saniter akan 
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memutuskan rantai penularan penyakit dengan menghilangkan faktor keempat 

dari enam faktor itu dan merupakan penghalang sanitasi (sanitation barrier) 

kuman penyakit berpindah dari tinja ke inang yang potensial.  

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:160), untuk mencegah sekurang-

kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan 

kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran 

harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat 

utuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1) Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. 

2) Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. 

3) Tidak mengotori air tanah di sekitarnya. 

4) Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat atau kecoa dan binatang-

binatang lainnya. 

5) Tidak menimbulkam bau. 

6) Mudah digunakan dan dipelihara. 

7) Sederhana desainnya. 

8) Murah. 

9) Dapat diterima oleh pemakainya. 

Agar persyaratan-persyaratan ini dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan 

antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Sebaiknya jamban tersebut tertutup, artinya bangunan jamban terlindung dari 

panas dan hujan, serangga dan binatang-binatang yang lain, terlindung dari 

pandangan orang dan sebagainya. 



28 
 

2) Bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai yang kuat, tempat berpijak 

yang kuat dan sebagainya. 

3) Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak 

menggangu pandangan, tidak menimbulkan bau dan sebagainya 

4) Sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003:160).   

Syarat-syarat jamban keluarga yang memenuhi kriteria kesehatan adalah: 

1) Septick tank tidak mencemari air tanah dan permukaan, jarak dengan sumber 

air kurang lebih 10 meter. 

2) Bila berbentuk leher angsa,air penyekat selalu menutup lubang tempat 

jongkok. 

3) Bila tanpa leher angsa, harus dilengkapi dengan penutup lubang tempat 

jongkok yang dapat mencegah lalat atau serangga/ binatang lainnya. 

(Dinkes Propinsi Jawa Tengah,2005:25). 
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka teori (Sumber : Modifikasi dari Lawrence Green dalam 

Soekidjo Notoatmodjo (2007:16)). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka Konsep 
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3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan ibu 

2. Kondisi jamban 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian diare pada anak balita. 

3.2.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah: 

1. Tingkat pendidikan ibu 

2. Status pekerjaan ibu 

3. Pola pengasuhan anak 

Teknik mengendalikan variabel pengganggu dalam penelitian ini dengan 

metode restriksi yaitu penerapan kriteria dalam subjek penelitian (Bhisma Murti, 

2002:79). Retriski ini digunakan untuk mempersempit kemungkinan calon subjek 

untuk terpilih ke dalam sampel penelitian, dengan tujuan mengontrol variabel 

pengganggu dan mempermudah pelaksanaan penelitian (Bhisma Murti, 

2002:278). Adapun kriteria populasi yang memenuhi syarat menjadi sampel 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Semua ibu yang memiliki balita yang bertempat tinggal di desa Blimbing, 

kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. 

2) Seluruh ibu yang pernah bersekolah yang bertempat tinggal di desa 

Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. 

3) Seluruh ibu yang bekerja atau tidak yang bertempat tinggal di desa 

Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. 

4) Seluruh balita yang diasuh sendiri atau tidak oleh ibu kandungnya yang 

bertempat tinggal di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten 

Sragen. 

5) Responden bersedia dijadikan sampel penelitian. 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria Ekslusi dalam penelitian ini adalah responden tidak bersedia dijadikan 

sampel penelitian. 

3.3   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang masih 

harus dibuktikan dalam penelitian tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:72). 

Berdasarkan pada masalah yang akan diajukan dan teori serta kerangka konsep 

yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Ada 

hubungan pengetahuan ibu tentang diare dan kondisi jamban dengan kejadian 

diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen tahun 2011.” 
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3.4   Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Keterangan 

 

 

Kategori Skala 

Pengukuran 

Cara 

Pengukuran 

1 Variabel Bebas: 

- Pengetahuan 

Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan 

kemampuan  ibu 

untuk memahami 

segala sesuatu 

mengenai diare 

meliputi definisi 

diare serta 

penatalaksanaan 

dan pencegahan 

diare 

 

 

 

 

 

 

1. Pengetahuan 

rendah, jika 

<60% 

jawaban 

benar. 

2. Pengetahuan 

sedang, jika 

60-80% 

jawaban 

benar. 

3. Pengetahuan 

tinggi, jika 

>80% 

jawaban 

benar. 

(Yayuk 

Farida, 

2004: 118). 
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menggunaka

n kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Kondisi 

Jamban 

 

Keadaan  jamban 

yang terdapat di 

rumah 

1. Tidak 

memenuhi 

syarat (tidak 

terdapat 

septick tank, 

mencemari 

air 

permukaan, 

jarak 

dengan 

sumber air 

kurang dari 

10 m, jika 

leher angsa 

air penyekat 

selalu 

Ordinal Mengukur 

ketersediaan 

jamban 

responden 

dengan 

menggunaka

n kuesioner 
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menutup 

lubang, jika 

tanpa leher 

angsa 

dilengkapi 

penutup 

lubang) 

2. Memenuhi 

syarat 

(terdapat 

septick tank, 

tidak 

mencemari 

air 

permukaan, 

jarak 

dengan 

sumber air 

lebih dari 10 

m, jika leher 

angsa air 

penyekat 

selalu 

menutup 

lubang, jika 

tanpa leher 

angsa 

dilengkapi 

penutup 

lubang). 

(Dinkes 

Propinsi 

Jawa 

Tengah,200

5:25). 
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3.5   Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survai analitik dengan pendekatan 

studi Cross sectional untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang 

diare dan kondisi jamban dengan kejadian diare pada anak balita di Desa 

Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

3.6   Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan semua individu dalam suatu batas tertentu 

(Budiarto,2001:7). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki 

balita (berumur 1-5 tahun) yang bertempat tinggal di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupatan Sragen yaitu sebanyak 145 orang. 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah populasi yang diambil sebagian (Budiarto,2001:7). Dalam 

penelitian ini Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode stratified 

proportional random sampling, yaitu pengambilan sampel acak yang sebelumnya 

ditentukan dengan jalan bertingkat pada setiap wilayah lalu dalam masing-masing 

wilayah penelitian tersebut ditentukan seimbang dengan banyaknya populasi. 

Adapun besar sampel yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut 

(Lamesho,2000:53) : 
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Keterangan : 

n  =   Besar sampel 

N =   Populasi 

Z
2
1α/2 =   Standar deviasi dengan derajat kepercayaan  (95%) = 1,96 

P  =    Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi.  

Untuk    proporsi atau sifat tertentu yang tidak diketahui maka besarnya 

P       yang  digunakan adalah (50 %) = 0,5 

d =   Besarnya toleransi penyimpangan (diharapkan tidak lebih dari   10% ) 

= 0,1 Besar sampel minimalnya adalah : 

 

 

 

 

 

n = 36,62 dibulatkan menjadi 37 balita.  

Teknik pengambilan sampel diperoleh dengan cara: 

Jumlah balita di desa Blimbing yaitu 145 

Bangunrejo (41 balita) 37 x 41/145 = 1517/145 = 10,46 ~ 11 

Sidorejo (25 balita)  37 x 25/145 = 925/145   = 6,37   ~ 6 
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Cekel1 (16 balita)  37 x 16/145 = 592/145   = 4,08   ~ 4 

Bulakrejo (22 balita)  37 x 22/145 = 814/145   = 5,61   ~ 5 

Cekel2/Seblabur (41 balita) 37 x 41/145 = 1517/145 = 10,46 ~ 11               + 

                 37  

3.7   Sumber Data Penelitian 

3.7.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek/subjek 

penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi (Handoko Riwidikdo, 

2008: 12). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan 

kuesioner, observasi dan meteran. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek 

penelitian (Handoko Riwidikdo, 2008: 12). Biasanya berupa data dokumentasi 

atau laporan yang telah tersedia (Suryono, 2008: 78). Data sekunder diperoleh 

dari instansi-instansi kesehatan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 

Puskesmas Sambirejo serta kantor kepala Desa Blimbing yang meliputi data 

jumlah kasus, gambaran umum lokasi penelitian dan data demografi. 

 

 



38 
 

3.8   Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.8.1  Instrumen Penelitian 

Alat pengukuran data menggunakan kuesioner. Kuesioner disini diartikan 

sebagai daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan  baik, sudah matang, 

dimana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-

tanda tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:116). Penelitian ini menggunakan 

kuesioner untuk melakukan pengukuran pengetahuan ibu tentang diare dan 

ketersediaan jamban. Kuesioner untuk variabel pengetahuan indikatornya meliputi 

definisi diare serta penatalaksanaan dan pencegahan diare sedangkan kuesioner 

untuk variabel kondisi jamban indikatornya yaitu ada tidaknya jamban sehat.  

3.8.2  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah: 

3.8.2.1 Dokumentasi. 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data sekunder 

kejadian diare, pengetahuan ibu dan kondisi jamban di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tahun 2011 ke Puskesmas Sambirejo, 

bidan Desa Blimbing dan Kecamatan Sambirejo. 
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3.8.2.2 Observasi. 

Metode observasi atau sering disebut pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang jamban 

responden. 

3.8.2.3 Wawancara. 

Metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan responden, 

dengan panduan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden. 

3.8.2.4 Pengukuran. 

Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur jarak sumber air dan sumber 

pencemar (jamban, septick tank) yaitu dengan alat ukur meteran dan tali 

sepanjang 10 m. 

3.9   Pengolahan Data 

Merupakan proses penataan data karena data hasil pengumpulan masih 

merupakan data kasar. Pengolahan data digunakan agar data dapat 

diorganisasikan, disajikan dan dianalisis hingga dapat ditarik kesimpulan. 

Pengolahan data terdiri dari: 
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3.9.1.1  Editing, yaitu untuk mengecek semua data yang diperlukan sudah lengkap 

atau belum. 

3.9.1.2 Konding, yaitu memberi kode jawaban-jawaban responden agar mudah 

diolah. 

3.9.1.3 Skoring, yaitu memberi tanda/nilai pada data agar mudah untuk diolah. 

3.9.1.4 Entri Data merupakan kegiatan memasukkan data yang sudah dikode 

kedalam program komputer. 

3.9.1.5 Tabulasi yaitu tahap pengelompokkan data sesuai dengan variabel yang 

akan ditelitiagar memudahkan dalam menganalisis data. 

3.10   Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data, sehingga data tersebut dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan. 

Adapun data dianalisis dengan menggunakan bantuan program komputer yang 

meliputi: 

3.10.1  Analisis Univariat 

Analisis Univariat digunakan untuk mendeskripsikan variabel pengetahuan 

ibu, ketersedian jamban dan kejadian diare pada anak balita, dimana data tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel 

(M. Sopiyudin Dahlan, 2004:130). 
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3.10.2  Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan dengan skala data 

yang ada yaitu ordinal. Uji satatistik yang digunakan adalah Chi Square dimana 

untuk uji tersebut harus memenuhi persyaratan, diantaranya tidak terdapat sel 

dengan nilai observed yang bernilai nol, sel yang memiliki nilai expected kurang 

dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel dan data harus terdistribusi secara normal. 

Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka uji statistik alternatif 

yang digunakan adalah uji Fisher (M. Sopiyudin Dahlan, 2004:130). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

4.1 Gambaran Umum Desa Blimbing 

Desa Blimbing merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah 

kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 2.960 

orang dan jumlah penduduk perempuan 2.781 orang dengan 1283 kepala 

keluarga. (Profil desa Blimbing tahun 2010). 

Potensi umum desa Blimbing yaitu luas desa dengan spesifikasi sawah 

irigasi ½ teknis 212.03140 ha, tegal/ladang 20.000 ha, pemukiman 141.140 ha, 

tanah perkebunan rakyat 25 ha, tanah fasilitas umum kas desa 22,4 ha, lapangan 2 

ha, hutan produksi 18 ha dan lainnya 24,752 ha. Curah hujan di desa Blimbing 

1955 Mm dengan jumlag bulan hujan 8 bulan. Suhu rata-rata harian 28 derajat 

celcius dan tinggi tempat 126 mdl dengan bentang wilayah datar dan berbukit. 

(Profil desa Blimbing 2009). 

Tabel 4.1 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Blimbing 

Sumber: Profil desa Blimbing tahun 2010. 

 

No Tingkat kesejahteraan Jumlah (Keluarga) 

1 Prasejahtera 282 

2 Sejahtera1 615 

3 Sejahtera2 265 

4 Sejahtera3 107 

5 Sejahtera3 plus 14 

Total 1283 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Balita dan Responden 

4.2.1.1 Karakteristik Balita Menurut Jenis Kelamin 

Hasil penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen menurut jenis kelamin balita dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Distribusi Jenis Kelamin Balita 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 17 45,95 

2 Perempuan 20 54,05 

Jumlah 37 100 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 37 responden, jenis kelamin 

balita sebagian besar adalah perempuan sebanyak 20 anak (54,05%), sedangkan 

balita yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 anak (45,95%). 

4.2.1.2 Karakteristik Balita Menurut Umur 

Hasil penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen menurut umur balita dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Umur  Balita 

No Umur Jumlah % 

1 1– 24 bulan  9 24,32 

2 25 – 36 bulan 11 29,73 

3 >  36 bulan 17 45,95 

Jumlah 37 100 



44 
 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 37 responden, umur balita 

paling banyak adalah balita pada kelompok umur lebih dari 36 bulan yaitu  

sebanyak 17 orang (45,95%), sedangkan balita paling sedikit adalah balita pada 

kelompok umur 1 – 24 bulan yaitu sebanyak 9 orang (24,32%), dan sebagian 

besar pada kelompok umur 25 – 36 bulan  yaitu sebanyak 11 orang (29,73%). 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan  

Hasil penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen menurut pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah % 

1 Bekerja 7 18,9 

2 Tidak bekerja 30 81,1 

Jumlah 37 100 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 37 responden, pekerjaan 

responden sebagian besar tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga yaitu  

sebanyak 30 orang (81,1%), sedangkan ibu responden yang bekerja yaitu 

sebanyak 7 orang (18,9%).  

4.2.1.4 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan  

Hasil penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen menurut pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 Distribusi Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah % 

1 SD 9 24,3 

2 SMP 17 45,9 

3 SMA 2 5,4 

4 SMK 2 5,4 

5 SMEA 5 13,5 

6 Diploma (D3) 1 2,7 

7 Sarjana (S1) 1 2,7 

Jumlah 37 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 37 responden, pendidikan 

terakhir responden paling banyak adalah SMP yaitu  sebanyak 17 orang (45,9%), 

pendidikan responden paling sedikit adalah Diploma (D3) dan Sarjana (S1) yaitu 

sebanyak 1 orang (2,7%), pendidikan responden tamat SD sebanyak 9 orang 

(24,3%), pendidikan responden tingkat SMEA sebanyak 5 orang (13,5%), 

pendidikan responden tingkat SMA dan SMK masing-masing sebanyak 2 orang 

(5,4%). 

4.2.1.5 Karakteristik Balita Menurut Pola Asuh 

Hasil penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen menurut pola asuh balita dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Distribusi Pola Asuh Balita 

No Pola Asuh  Jumlah % 

1 Ibu Kandung 32 86,5 

2 Bukan ibu kandung 5 13,5 

Jumlah 37 100 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa balita yang dengan pola asuh ibu 

kandung lebih banyak dari pada balita dengan pola asuh bukan ibu kandung. 

Jumlah balita yang pola asuh ibu kandung  sebanyak 32 orang (86,5%), sedangkan 

balita yang pola asuh bukan ibu kandung yaitu sebanyak 5 orang (13,5%). 

4.2.2 Analisis Univariat 

4.2.2.1 Pengetahuan  

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini. 

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Responden 

No. Pengetahuan Jumlah % 

1. Kurang 22 59,5 

2. Sedang 10 27,0 

3. Baik 5 13,5 

 Total 37 100.00 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 22  responden  (59,5%), sedang 

sebanyak 10 responden (27,0%) dan baik sebanyak 5 responden (13,5%). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan gambar prosentase berikut ini. 
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Grafik 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Responden 

4.2.2.2 Ketersediaan Jamban 

Distribusi responden berdasarkan ketersediaan jamban dapat dilihat pada 

tabel  dibawah ini. 

Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Jamban 

No. Ketersediaan jamban Jumlah % 

1. Tidak memenuhi syarat 29 78,4 

2. Memenuhi syarat 8 21,6 

 Total 37 100 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat sebanyak 29 responden 

(78,4%) dibandingkan dengan responden dengan ketersediaan jamban yang 

memenuhi syarat sebanyak 8 responden (21,6%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik dan gambar prosentase berikut ini. 
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Grafik 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Jamban 

4.2.2.3 Kejadian Diare 

Distribusi balita berdasarkan kejadian diare dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini. 

Tabel 4.9 Distribusi Balita Berdasarkan Kejadian Diare 

No. Kejadian Diare Jumlah % 

1. Tidak Diare 14 37,8 

2. Diare 23 62,2 

 Total 37 100 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar balita 

dengan kejadian diare sebanyak 23 orang (62,2%) dibandingkan  yang tidak 

Tidak 
Memenuhi

78%

Memenuhi
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Ketersediaan  Jamban
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mengalami diare  sebanyak 14 orang (37,8%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik dan gambar prosentase berikut ini. 

 

Grafik 4.3 Distribusi Balita Berdasarkan Kejadian Diare 

 

4.2.3 Analisis Bivariat 

Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel bebas yaitu pengetahuan 

ibu dan ketersediaan jamban dengan kejadian diare digunakan uji Chi-square bila 

memenuhi persyaratan uji Chi-square, jika tidak memenuhi persyaratan maka 

digunakan uji Fisher. 

 

Diare
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Tidak diare
38%

Kejadian Diare



50 
 

4.2.3.1 Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Diare 

Uji Chi-square yang dilakukan terhadap hubungan tingkat pengetahuan 

dengan kejadian diare diperoleh nilai p-value sebesar 0,022 sehingga Ha diterima 

yang menyatakan ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian diare 

pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. Hasil 

perhitungan tabel silang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian 

Diare 

No. Tingkat 

Pengetahuan 

Kejadian Diare Total  

P Diare Tidak Diare Jumlah % 

Jumlah % Jumlah % 

1. Kurang 17 77,3 5 22,7 22 100,0  

0,022 

 

2. 

3. 

Sedang  

Baik 

5 

1 

50,0 

20,0 

5 

4 

50,0 

80,0 

10 

5 

100,0 

100,0 

 Total 23 62,2 14 37,8 37 100.0 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa bahwa  sebanyak 22 responden dengan 

tingkat pengetahuan kurang,  sebanyak 17 responden (77,3%) dengan kejadian 

diare sedangkan yang termasuk tidak diare  sebanyak  5 responden (22,7%). 

Responden dengan tingkat pengetahuan sedang sebanyak 10  responden,  

sebanyak 5 responden (50,0%) dengan kejadian diare. Responden dengan tingkat 



51 
 

pengetahuan baik sebanyak 5  responden,  sebanyak 1 responden (20,0%) dengan 

kejadian diare.   

Uji Chi-square yang dilakukan terhadap silang hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kejadian diare di di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen,  didapatkan Chi-square sebesar 5,268 dengan  p value sebesar 

0,022. Nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05), sehingga Ha diterima dan 

Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan dengan 

kejadian diare pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, 

kabupaten Sragen. 

Sedangkan untuk keeratan hubungan atau Koefisien kontingensi (CC) 

antara pengetahuan ibu dengan kejadian diare di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen adalah 0,353 termasuk kategori rendah. Dasar 

pengambilan keputusan ini adalah jika keeratan hubungan atau koefisien 

kontingensi 0,00-0,199 adalah kategori sangat rendah, 0,20-0,399 kategori rendah, 

0,40-0,599 kategori sedang, 0,60-0,799 kategori kuat, dan 0,80-1,00 sangat kuat 

(Sugiyono, 2004:216). Hal ini terlihat bahwa sebanyak 22 responden dengan 

tingkat pengetahuan kurang,  sebanyak 17 responden (77,3%) dengan kejadian 
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diare. Responden dengan tingkat pengetahuan sedang sebanyak 10  responden,  

sebanyak 5 responden (50,0%) dengan kejadian diare. Responden dengan tingkat 

pengetahuan baik sebanyak 5  responden,  sebanyak 1 responden (20,0%) dengan 

kejadian diare.   

4.2.3.2 Hubungan Antara Ketersediaan Jamban Dengan Kejadian Diare 

Uji Chi-square yang dilakukan terhadap hubungan ketersediaan jamban 

dengan kejadian diare pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, 

kabupaten Sragen tidak memenuhi syarat kemudian menggunakan uji alternatif 

Fisher diperoleh nilai p-value sebesar 0,002 sehingga Ha diterima yang 

menyatakan ada hubungan antara ketersediaan jamban dengan kejadian diare pada 

anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. Hasil 

perhitungan tabel silang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 Hubungan antara Ketersediaan jamban dengan kejadian diare  

No. Ketersediaan 

jamban 

Kejadian diare Total  

P  Diare Tidak Diare Jumlah % 

Jumlah % Jumlah % 

1. Tidak 

memenuhi 

syarat 

22 75,9 7 24,1 29 100,0 

 

 

0,002 

 2. Memenuhi 

syarat 

1 12,5 7 87,5 8 100,0 

 Total 23 62,2 14 37,8 37 100,0 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa bahwa  sebanyak 29 responden dengan 

ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat,  sebanyak 22 responden 

(75,9%) dengan kejadian diare sedangkan yang termasuk tidak diare  sebanyak  7 

responden (24,1%). Responden dengan ketersediaan jamban  yang memenuhi 

syarat sebanyak 8  responden,  sebanyak 7 responden (87,5%) dengan kejadian 

diare yang tidak diare  dan  yang diare  sebanyak 1 responden (12,5%). 

Uji Chi-square yang dilakukan terhadap silang hubungan ketersediaan 

jamban dengan kejadian diare di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen,  didapatkan Chi-square sebesar 10,703 dengan  p value 

sebesar 0,002. Nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa ada hubungan ketersediaan jamban 

dengan kejadian diare pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, 

kabupaten Sragen. 

Sedangkan untuk keeratan hubungan atau Koefisien kontingensi (CC) 

antara ketersediaan jamban dengan kejadian diare di Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen adalah 0,474 termasuk kategori sedang. Dasar 

pengambilan keputusan ini adalah jika keeratan hubungan atau Koefisien 

kontingensi 0,00-0,199 adalah kategori sangat rendah, 0,20-0,399 kategori rendah, 

0,40-0,599 kategori sedang, 0,60-0,799 kategori kuat, dan 0,80-1,00 sangat kuat 

(Sugiyono, 2004:216). Hal dapat diketahui bahwa sebanyak 29 responden dengan 

ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 22 responden 

(75,9%) dengan kejadian diare. Responden dengan ketersediaan jamban yang 

memenuhi syarat sebanyak 8  responden, sebanyak 1 responden (12,5%) dengan 
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kejadian diare. Hal ini memberikan gambaran bahwa responden dengan 

ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian diare yang 

lebih besar dibandingkan dengan responden dengan ketersediaan jamban yang 

memenuhi syarat. kebiasaan balita yang BAB sembarangan juga meningkatkan 

resiko terjadinya diare karena dapat mencemari air permukaan dan terbawa oleh 

serangga yang hinggap dimakanan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Tingkat Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti 

bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1947) dalam 

Soekidjo Notoatmodjo (2003:121).   mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi 

proses yang berurutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar responden dengan pengetahuan yang kurang. Hasil ini memberikan 

gambaran bahwa sebagian besar responden belum memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai diare. Dengan pengetahuan yang kurang tersebut tentunya 

menjadikan pola hidup yang sehat kurang dilakukannya dalam kehidupan sehari-

hari. (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:121).  

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. 

Dua faktor yang dominan, yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua 

faktor ini akan berinteraksi dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan 
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tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku yang 

tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan 

kejadian diare. (Depkes RI, 2005:16). 

Dari hasil penelitian didapatkan sebagiaan besar responden dengan 

pengetahuan yang kurang sebanyak 22  responden  (59,5%), sedang sebanyak 10 

responden (27,0%) dan baik sebanyak 5 responden (13,5%). keadaan ini 

dipengaruhi oleh pendidikan responden dimana sebagian besar responden 

berpendidikan SMP sebanyak 17 orang (45,9%) yang memungkinkan kurangnya 

pengetahuan responden. selain itu kurangnya penyuluhan dari puskesmas 

mempengaruhi kurangnya pengetahuan responden. 

5.2 Ketersediaan jamban 

Jamban adalah suatu bangunan yang dugunakan untuk membuang kotoran 

manusia. Kotoran manusia ditampung pada suatu tempat penampungan kotoran 

yang selanjutnya diresapkan kedalam tanah atau dikelola dengan cara tertentu, 

sehingga tidak menimbulkan bau dan mencemari sumber air disekitarnya. Untuk 

mengurangi pengaruh jamban dalam pengendalian pencemaran air salah satunya 

yakni membuat jarak antara lubang penampungan dengan sumber air minimal 11 

meter. (lud Waluyo, 2005:60).  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar 

responden dengan ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa masih sedikitnya masyarakat yang memiliki 
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jamban sesuai dengan syarat kesehatan. Dimana syarat jamban yang memenuhi 

persyaratan kesehatan menurut Dinkes Propinsi Jawa Tengah, (2005:25) adalah: 

1). Septick tank tidak mencemari air tanah dan permukaan, jarak dengan sumber 

air kurang lebih 10 meter. 2). Bila berbentuk leher angsa,air penyekat selalu 

menutup lubang tempat jongkok. Dan 3). Bila tanpa leher angsa, harus dilengkapi 

dengan penutup lubang tempat jongkok yang dapat mencegah lalat atau serangga/ 

binatang lainnya. 

Dari hasil penelitian diperoleh jamban yang tidak memenuhi syarat 

berjumlah 29 (78,4%) dengan kejadian diare 22 (75,9%) dan yang memenuhi 

syarat berjumlah 8 (21,6%) dengan kejadian diare 1 (12,5%). jambam yang tidak 

memenuhi syarat umumnya dengan jarak antara jmban dengan septick tank yang 

kurang dari 10 meter serta banyaknya jamban yang mengotori air permukaan yang  

menandakan masih kurangnya ketersediaan jamban sehat dan dapat memungkin 

kejadian diare pada anak balita.  

5.3 Kejadian Diare 

Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau 

tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan 

volume, keenceran, dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah, seperti lebih 

dari 3 kali/hari dan pada neonatus lebih dari 4 kali/hari. (Aziz Alimul Hidayat, 

2008: 101).   

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar 

responden dengan kejadian diare yaitu 23 balita (62,2%%). Hal ini memberikan 

gambaran bahwa masih banyaknya balita yang mengalami kejadian diare di desa 
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Blimbing, kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen. Pengetahuan dan 

ketersediaan jamban mempengaruhi kejadian diare dimana sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 22  responden  (59,5%) dan 

ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat 29 jamban (78,4%) yang 

memungkinkan kejadian diare. 

5.4 Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Diare  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:139). Pengetahuan merupakan gejala yang 

diterima dan diperoleh menusia melalui pengamatan. Pengetahuan muncul ketika 

seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian yang 

pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan ini bisa didapatkan 

dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan 

rasional. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

kejadian diare pada anak balita diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Sebanyak 22 responden dengan 
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pengetahuan kurang menandakan lemahnya pengetahuan responden tentang diare 

sehingga memungkinkan tingginya kejadian diare. 

Meski diare begitu dikenal dan sering terjadi di masyarakat akan tetapi 

ibu biasanya tidak menangapi penyakit tersebut secara sungguh-sungguh oleh 

karena sifat diare biasanya ringan. Padahal penyakit tersebut dapat 

membahayakan jiwa terutama bagi balita. Diare dapat menyebabkan dehidrasi 

yang sangat berbahaya karena bila tidak dapat diobati dengan tepat akan 

menyebabkan penurunan volume darah (hipovolemia), kolaps kardio-vaskuler dan 

kematian (Ditjen PPM & PLP, 1999:23). 

Pengobatan diare dirumah yang efektif hanya dapat diberikan oleh ibu 

(atau pengasuh). Ibu harus menyiapkan cairan rehidrasi oral, memberikannya 

dengan benar, memberikan makanan yang disiapkan dengan benar dan 

memutuskan kapan anak perlu dibawa kembali ketempat pengobatan. Ibu dapat 

melakukan tugas tersebut apabila ibu mengetahui kebutuhan apa yang harus 

dilakukan dan bagaimanan melakukannya (Ditjen PPM & PLP, 1999:61).  

5.5 Hubungan Ketersediaan Jamban Dengan Kejadian Diare  

Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang kotoran 

manusia. Kotoran manusia ditampung pada suatu tempat penampungan kotoran 

yang selanjutnya diresapkan kedalam tanah atau dikelola dengan cara tertentu, 

sehingga tidak menimbulkan bau dan mencemari sumber air disekitarnya. Untuk 
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mengurangi pengaruh jamban dalam pengendalian pencemaran air salah satunya 

yakni membuat jarak antara lubang penampungan dengan sumber air minimal 11 

meter. (lud Waluyo, 2005:60).  

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara ketersediaan jamban dengan 

kejadian diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen diperoleh hasil ada hubungan antara ketersediaan jamban 

dengan kejadian diare pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan Sambirejo, 

kabupaten Sragen. Hal dapat diketahui bahwa responden dengan ketersediaan 

jamban yang tidak memenuhi syarat memiliki kecenderungan pada kejadian diare 

sedangkan pada responden dengan ketersediaan jamban yang memenuhi syarat 

memiliki kecenderungan pada tidak terjadi diare. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa responden dengan ketersediaan jamban yang tidak memenuhi syarat  

dengan kejadian diare yang lebih besar dibandingkan dengan responden dengan 

ketersediaan jamban yang memenuhi syarat. Jamban yang tidak memenuhi syarat 

akan memudahkan kejadian diare melalui terkontaminasinya sumber air minum, 

penularan melalui serangga, serta kebiasaan balita yang BAB sembarangan.  

Ketersediaan jamban  yang memenuhi persyaratan merupakan hal yang 

harus diperhatikan oleh sebuah keluarga, karena dengan ketersediaan jamban yang 

memenuhi persyaratan, kejadian diare dapat diminimalisir. Dimana syarat jamban 

yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah: 1). Septick tank tidak mencemari 

air tanah dan permukaan, jarak dengan sumber air kurang lebih 10 meter. 2). Bila 

berbentuk leher angsa,air penyekat selalu menutup lubang tempat jongkok. Dan 
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3). Bila tanpa leher angsa, harus dilengkapi dengan penutup lubang tempat 

jongkok yang dapat mencegah lalat atau serangga/ binatang lainnya. (Dinkes 

Propinsi Jawa Tengah, 2005:25) 

5.6 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dan ketersediaan 

jamban dengan kejadian diare pada anak balita di desa Blimbing, kecamatan 

Sambirejo, kabupaten Sragen ini tidak lepas dari beberapa hambatan dan 

kelemahan, yaitu: 

1. Peneliti harus mengulangi dan menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan 

yang telah diajukan karena tidak semua responden mudah memahami 

pertanyaan yang diajukan. 

2. Hasil penelitian dipengaruhi antara lain dari kejujuran responden dalam 

menjawab pertanyaan. 

3. Penelitian ini menggunakan desain Cross secsional, dalam penelitian ini data 

yang diperoleh dari tiap subjek  penelitian hanya diukur satu kali sehingga 

hasil yang diperoleh hanya mengambarkan pengetahuan ibu dan ketersediaan 

jamban dalam jangka waktu tersebut saja.  

4. Peneliti lain perlu menambahkan variabel lain untuk mengetahui apakah ada 

variabel lain yang mempengaruhi kejadian diare. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat  disimpulkan sebagai berikut: 

 Ada hubungan pengetahuan ibu dan ketersediaan jamban dengan kejadian 

diare pada anak balita di Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen tahun 2011. 

6.2 Saran 

6.1.1 Bagi Puskesmas 

Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang diare dan 

jamban sehat dengan cara penyuluhan kepada masyarakat.  

6.1.2 Bagi Ibu Balita 

Aktif dalam kegiatan peningkatan  pengetahuan seperti datang ke posyandu 

dan penyuluhan kesehatan. 

6.1.3 Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema 

yang sama dan akan melakukan pengembangan penelitian ini disarankan untuk 

menambah faktor lain yang mempengaruhi kejadian diare. 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN KETERSEDIAAN JAMBAN 

DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK BALITA DI DESA 

BLIMBING KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2011 

 

Nomor responden 

Tanggal : 

Alamat  : 

 

I  Identitas Responden 

a. Nama Ibu  : 
b. Umur Ibu  : 

II  Identitas Subyek 

a. Nama Balita  : 
b. Umur   : 
c. Jenis Kelamin  : 
d. Diare   : 
e. Anak Ke   : 

III  Keadaan Sosial Keluarga 

1. Jenjang pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden (ibu) 

Apakah pendidikan terakhir ibu ? 

a. SD   d.  SMEA 
b. SMP   e.  Diploma (D3) 
c. SMA   f.  Sarjana (S1) 
d. SMK 

2. Status Pekerjaan Ibu 

Apakah Ibu bekerja di luar rumah ? 

a. Ya (Jenis pekerjaan:...................................................) 
b. Tidak (Ibu Rumah Tangga) 

3. Pola Pengasuhan Anak 

Siapa yang mengasuh anak di rumah ? 

a. Ibu kandung 
b. Anggota keluarga (kakak ibu, nenek, adik ibu) 
c. Pengasuh (baby sitter) 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN KETERSEDIAAN JAMBAN 

DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK BALITA DI DESA 

BLIMBING KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2011 

 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan secara teliti dan cermat 

2. Beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar 

3. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya & 

sesungguhnya 

4. Terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya. 

 

 

Nomor responden 

Tanggal : 

Alamat  : 

 

I.   Identitas Responden 

a. Nama Ibu  : 

b. Umur Ibu  : 

 

II.  Identitas Subyek 

a. Nama Balita  : 

b. Umur   : 

c. Jenis Kelamin  : 

d. Diare   : 

e. Anak Ke  :  
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III. Pengetahuan Ibu Tentang Diare dan Ketersediaan Jamban  di Desa 

Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

1. Manakah diantara pertanyaan berikut yang benar tentang diare ? 

a. Buang air besar yang tidak normal (bentuk lembek) lebih dari 3 kali/hari 

b. Buang air besar yang ditandai dengan bentuk tinja lembek/cair yang dapat 

disertai dengan atau tanpa lendir/darah 

c. Buang air besar yang ditandai dengan bentuk tinja cair dengan frekuensi 

lebih dari 3 kali/hari 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

2. Apakah penyebab diare pada anak ? 

a. Makan makanan basi 

b. Makan makanan beracun 

c. Anak tidak cocok minum susu yang dikonsumsi 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

3. Manakah perilaku yang dapat menimbulkan diare pada anak ? 

a. Menggunakan botol susu yang kurang bersih 

b. Tidak mencuci tangan setelah buang air besar 

c. Tidak mencuci tangan setelah menceboki anak 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

4. Kapan waktu yang tepat apabila anak diare harus dibawa ke sarana kesehatan? 

a. Muntah yang berulang-ulang 

b. Panas atau demam 

c. Anak tidak mau makan 

d. Semua benar 

e. Semua salah 
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5. Kapan disebut terlambat apabila anak yang diare tidak segera dibawa ke 

sarana kesehatan ? 

a. Setelah anak mengalami dehidrasi berat 

b. Saat di dalam tinja anak terdapat darah 

c. Saat anak mengalami kejang-kejang 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

6. Apakah dampak dari keterlambatan untuk membawa anak yang diare ke 

sarana kesehatan ? 

a. Anak dapat meninggal 

b. Anak dapat mengalami kurang gizi 

c. Anak dapat mengalami kejang-kejang 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

7. Apakah akibat yang akan ditimbulkan oleh diare ? 

a. Dehidrasi 

b. Lemas 

c. Kematian 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

8. Bagaimana tindakan awal yang harus ibu lakukan apabila anak mengalami 

diare ? 

a. Menyiapkan dan memberi anak cairan oralit atau cairan rumah tangga 

(CRT) 

b. Takaran susu anak diencerkan 

c. Memberikan makanan seperti biasanya 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar 
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9. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai cara pencegahan diare ? 

a. Pemberian ASI pada anak dapat mencegah terjadinya diare 

b. Mencuci bahan makanan dengan bersih dapat mencegah terjadinya diare 

pada anak 

c. Tidak menceboki anak setelah buang air besar atau setelah buang tinja anak 

tidak dapat menimbulkan diare 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar 

10. Manakah kebiasaan yang dapat mengurangi terjadinya diare pada anak ? 

a. Mencuci tangan setelah BAB 

b. Tidak menggunakan botol susu yang kurang bersih 

c. Mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

11. Apakah manfaat dari pemberian cairan oralit pada anak yang diare ? 

a. Dapat mencegah kematian 

b. Dapat mengganti cairan & elektrolit yang hilang akibat diare 

c. Dapat mencegah dehidrasi 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

12. Apakah syarat bahan makanan yang harus diberikan pada penderita diare ? 

a. Makanan harus bersih 

b. Makanan mudah dihidangkan 

c. Makanan tidak menimbulkan diare kembali 

d. Semua benar 

e. Semua salah 
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13. Manakah diantara pernyataan berikut yang benar tentang pemberian makanan 

selama diare ? 

a. Meneruskan pemberian makanan selama diare dapat mempercepat proses 

penyembuhan 

b. Makanan harus dihentikan bila anak tidak mau makan 

c. Memberikan makanan selama diare dapat mencegah anak menjadi kurang 

gizi 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar 

14. Manakah jenis makanan yang tidak cocok untuk diberikan pada anak yang 

sedang diare ? 

a. Makanan berminyak seperti gorengan 

b. Makanan pedas 

c. Bubur yang sangat encer 

d. Semua benar 

e. Semua salah 

15. Kemana ibu dan keluarga Buang Air Besar (BAB) ? 

a. Sungai/kali 

b. Kebun/pekarangan 

c. Jamban  

d. Lantai rumah 

e. Lain-lain       (sebutkan) 

16. Apakah anda memiliki jamban dan bagaimana bentuknya? 

a. Tidak memiliki jamban 

b. Jamban berbentuk leher angsa 

c. Jamban berbentuk non leher angsa/cemplung 

d. Jamban berbentuk leher angsa dengan septic tank 

e. Jamban berbentuk non leher angsa/cemplung dengan septic tank 
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CHECKLIST KETERSEDIAAN JAMBAN DI DESA BLIMBING 

KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2011 

Petunjuk pengisian : 

1. Lembar checklist pengisiannya menyatu dengan lembar kuesioner. 

2. Tulis identitas yang lengkap dari responden. 

3. Isilah checklist dengan memberikan tanda (v) pada lembar keterangan.  

 

Nomor responden 

Tanggal : 

Alamat  : 

I.   Identitas Responden  

a. Nama Ibu  : 

b. Umur Ibu  : 

II.  Identitas Subyek 

a. Nama Balita  : 

b. Umur   : 

c. Jenis Kelamin  : 

d. Diare   : 

e. Anak Ke   :  

 

No. Syarat jamban 
Keterangan  

Ya Tidak 

1 Terdapat septic tank   

2 Tidak mencemari air permukaan   

3 Jarak dengan sumber air kurang lebih 10 m   

4 Bila berbentuk leher angsa air penyekat selalu 

menutup lubang tempat jongkok 

  

5 Bila tanpa leher angsa dilengkapi dengan penutup 

lubang tempat jongkok 
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SKORING 

1) Skoring untuk pengetahuan 

Jawaban benar diberi nilai 2, jawaban mendekati benar diberi nilai 1 dan jawaban 

salah diberi nilai 0.  

2) Skoring untuk kondisi jamban 

Untuk pertanyaan dalam tabel jika semua syarat terpenuhi diberi nilai 2, jika salah 

satu syarat tidak terpenuhi diberi nilai 1. 

 

Contoh : 

Soal no 2, jawaban yang benar D. Apabila ibu menjawab dengan benar maka 

diberi nilai 2 dan apabila menjawab point A, B atau C maka diberi nilai 1 karena 

jawaban pada poin tersebut merupakan bagian dari jawaban yang benar. Apabila 

menjawab point E mendapat nilai 0 karena jawaban tersebut salah. 
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KUNCI JAWABAN KUESIONER 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN KETERSEDIAAN JAMBAN 

DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI DESA BLIMBING 

KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 

 

1. D  11. D 

2. D ` 12. D 

3. D  13. E 

4. D  14. D 

5. D  15. C 

6. D  16. D 

7. D  

8. E 

9. D 

10. D 
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Pengetahuan * Kejadian Diare 
 

 
 

 
 

 
 

  

Cross tab

17 5 22

13.7 8.3 22.0

77.3% 22.7% 100.0%

5 5 10

6.2 3.8 10.0

50.0% 50.0% 100.0%

1 4 5

3.1 1.9 5.0

20.0% 80.0% 100.0%

23 14 37

23.0 14.0 37.0

62.2% 37.8% 100.0%

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

Kurang

Sedang

Baik

Pengetahuan

Total

Diare Tidak Diare

Kejadian Diare

Total

Chi-Square  Tes ts

6.543a 2 .038

6.632 2 .036

6.362 1 .012

37

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  1.89.

a. 

Sym metric Measures

.388 .038

.420 .147 2.741 .010c

.411 .152 2.667 .012c

37

Contingency Coef f ic ientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by  Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothes is.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothes is .b. 

Based on normal approximation.c. 
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Ketersediaan jamban * Kejadian Diare 
 

 
 

 
 

 

 
 

Crosstab

22 7 29

18.0 11.0 29.0

75.9% 24.1% 100.0%

1 7 8

5.0 3.0 8.0

12.5% 87.5% 100.0%

23 14 37

23.0 14.0 37.0

62.2% 37.8% 100.0%

Count

Expected Count

% w ithin Ketersediaan

jamban

Count

Expected Count

% w ithin Ketersediaan

jamban

Count

Expected Count

% w ithin Ketersediaan

jamban

Tidak memenuhi syarat

Memenuhi syarat

Ketersediaan

jamban

Total

Diare Tidak Diare

Kejadian Diare

Total

Chi-Square  Tes ts

10.703b 1 .001

8.178 1 .004

10.999 1 .001

.002 .002

10.413 1 .001

37

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  3.

03.

b. 

Sym metric Measures

.474 .001

.538 .135 3.774 .001c

.538 .135 3.774 .001c

37

Contingency Coef f ic ientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by  Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothes is.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothes is .b. 

Based on normal approximation.c. 
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Pengetahuan (Gabung) * Kejadian Diare 
 

 
 

 
 

 

Frequency Table 
 

Crosstab

17 5 22

13.7 8.3 22.0

77.3% 22.7% 100.0%

6 9 15

9.3 5.7 15.0

40.0% 60.0% 100.0%

23 14 37

23.0 14.0 37.0

62.2% 37.8% 100.0%

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

(Gabung)

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

(Gabung)

Count

Expected Count

% w ithin Pengetahuan

(Gabung)

Kurang

Sedang + baik

Pengetahuan

(Gabung)

Total

Diare Tidak Diare

Kejadian Diare

Total

Chi-Square  Tes ts

5.268b 1 .022

3.802 1 .051

5.309 1 .021

.038 .026

5.126 1 .024

37

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.

68.

b. 

Sym metric Measures

.353 .022

.377 .155 2.410 .021c

.377 .155 2.410 .021c

37

Contingency Coef f ic ientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by  Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothes is.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothes is .b. 

Based on normal approximation.c. 
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Pendidikan Ibu

9 24.3 24.3 24.3

17 45.9 45.9 70.3

2 5.4 5.4 75.7

2 5.4 5.4 81.1

5 13.5 13.5 94.6

1 2.7 2.7 97.3

1 2.7 2.7 100.0

37 100.0 100.0

SD

SMP

SMA

SMK

SMEA

Diplomas (D3)

Sarjana (S1)

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Peker jaan Ibu

7 18.9 18.9 18.9

30 81.1 81.1 100.0

37 100.0 100.0

Bekerja

Tidak Bekerja

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Pola Asuh

32 86.5 86.5 86.5

5 13.5 13.5 100.0

37 100.0 100.0

Ibu kandung

Anggota keluarga

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Pengetahuan

22 59.5 59.5 59.5

10 27.0 27.0 86.5

5 13.5 13.5 100.0

37 100.0 100.0

Kurang

Sedang

Baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Ketersediaan jamban

29 78.4 78.4 78.4

8 21.6 21.6 100.0

37 100.0 100.0

Tidak memenuhi syarat

Memenuhi syarat

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent



79 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian Diare

23 62.2 62.2 62.2

14 37.8 37.8 100.0

37 100.0 100.0

Diare

Tidak Diare

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Dokumentasi Wawancara dengan Responden 

 

 

Dokumentasi Pengukuran Jarak Septictank dengan Sumber Air 
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Dokumentasi Jamban yang Memenuhi Syarat 

 

 

Dokumentasi Jamban yang Tidak Memenuhi Syarat 
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Dokumentasi Jamban yang Tidak Memenuhi Syarat 

 

 

 

 


