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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya balita yang dirawat inap karena
diare. Diare dapat menyebabkan dehidrasi sedang dan berat. Sementara itu, dehidrasi
dapat mengakibatkan kematian padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk
menurunkan angka kejadian diare. Pengetahuan dan sikap sangat diperlukan dalam
menentukan perilaku seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan secara
dini kejadian diare pada balita. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
sampel 88 ibu yang memiliki balita menggunakan proportionate random sampling.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada 88 ibu. Hasil
penelitian yang diperoleh yakni 53 (60,23%) ibu memiliki pengetahuan baik serta 47
(53,41%) ibu memiliki sikap yang favorable (mendukung) terhadap pencegahan dan
penanggulangan secara dini kejadian diare pada balita di Desa Hegarmanah
Jatinangor. Penulis menyarankan bagi puskesmas Jatinangor untuk mengidentifikasi
metode penyuluhan yang paling efektif dalam mengatasi masalah diare.
Kata kunci: balita, diare, penanggulangan, dan pencegahan diare
ABSTRACT
The study was motivated by the many children who are hospitalized due to
diarrhea. Diarrhea can cause dehydration of medium and heavy. In the meantime,
dehydration can lead to death although many efforts have been made to reduce the
incidence of diarrhea. Knowledge and attitude is needed in determining conduct of
one. The study was aimed to determine the description of the knowledge and attitudes
of mothers in the prevention and management of early incidence of diarrhea in
infants. The method of study is descriptive method with a sample of 88 mother who
have toddlers by using proportional sample. An instrument used is a questionnaire
distributed to 88 mother. The results suggest that of 53 (60,23%) mothers had good
knowledge and 47 (53,41%) mothers had favorable attitude (support) of the
prevention and management of early incidence of diarrhea in infants in Hegarmanah
village of Jatinangor. Based on the study results, the authors recommend the clinic
Jatinangor to identify the most effective methods of counseling in addressing the
problem of diarrhea.
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PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk anakanak. Setiap orang tua mengharapkan anaknya tumbuh dan berkembang secara sehat
dan optimal sesuai tahap perkembangan anak. Setiap orang tua akan mencari
informasi dan mencari bantuan jika anaknya mengalami masalah kesehatan.
Kesehatan merupakan

kebutuhan setiap orang yang penting untuk

dipertahankan. Orang tua harus menyadari adanya perubahan dalam keluarganya dari
mulai waktu, perubahan yang terjadi, serta seberapa besar perubahan yang dialami
anggota keluarganya. Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi
dimana tidak hanya bebas dari penyakit (Potter & Perry, 2005).
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat
kesehatan yang optimal diantaranya adalah dengan adanya program puskesmas yaitu
program pemberantasan penyakit menular (salah satunya adalah

program

pemberantasan penyakit diare). Puskesmas memiliki subunit pelayanan seperti
posyandu. Salah satu kegiatan pokok dari posyandu yaitu penanggulangan diare.
Penyakit diare sering disebut gastroenteritis, menyebabkan banyak kematian
pada anak kecil. Kematian karena penyakit diare disebabkan oleh dehidrasi dan
muntah. Diare dan muntah menyebabkan hilangnya air dan garam dari dalam tubuh
(Biddulph dan Stace, 1999: 123).
Diare bukan merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan balita dan tidak
akan menjadi masalah utama masyarakat jika orang tua melaksanakan tugasnya di
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bidang kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan diare dengan tepat.
Pencegahan diare diantaranya adalah perilaku sehat dan penyehatan lingkungan
(Depkes RI, 2011: 27-29).
Penanggulangan diare diantaranya adalah teruskan pemberian ASI, susu
formula, dan makanan padat pada bayi; berikan oralit atau larutan gula-garam untuk
mengganti cairan yang hilang; berikan makanan seperti biasa dan hindari makanan
yang mengandung banyak serat, seperti sayuran dan buah; jangan berikan obat
antidiare pada anak karena dapat menghambat kuman yang akan keluar; kenali dan
waspadai tanda-tanda dehidrasi pada anak; jika terjadi diare lebih dari 5 kali sehari,
tanda-tanda dehidrasi, berak berdarah, dan muntah terus-menerus maka segera bawa
anak ke dokter (Danarti, 2010: 8-9).
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kejadian diare
dengan harapan masalah diare dapat teratasi dan anak tidak mengalami dehidrasi
sedang atau berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Namun pada
kenyataannya, berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT),

Studi

Mortalitas dan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari tahun ke tahun diketahui
bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di Indonesia (Depkes RI,
2011).
Dari studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang, didapatkan data bahwa angka kejadian diare di jatinangor tertinggi ketiga
seKabupaten Sumedang (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2010). Studi
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pendahuluan di Puskesmas Jatinangor didapatkan data bahwa balita yang dirawat
inap karena diare dari bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 1471 orang. Dari
data puskesamas tersebut, desa Hegarmanah merupakan desa dengan balita paling
banyak yang dirawat inap karena diare yaitu sebanyak 262 orang (Puskesmas
Jatinangor, 2011).
Dari data puskesmas pada tahun 2010 Desa Hegarmanah sudah memiliki
sarana air bersih, jamban yang memenuhi syarat, tempat sampah, dan pengelolaan
SPAL (saluran pembuangan air limbah) tetapi balita di desa Hegarmanah masih
banyak yang dirawat inap karena diare.
Dari hasil wawancara pada tanggal 1 Oktober 2011 dan 19 Januari 2012
kepada kepala TU Puskesmas Jatinangor dan pemegang program diare, didapatkan
data bahwa penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan diare di posyandu
Desa Hegarmanah sering dilakukan, kader-kadernya mendapatkan pelatihan tentang
diare, serta pasien yang dirawat inap sudah mengalami dehidrasi sedang dan berat.
Sedangkan pasien yang mengalami dehidrasi ringan hanya dirawat jalan.
Dari berbagai upaya tersebut, seharusnya pengetahuan ibu menjadi lebih baik.
Setelah ibu mengetahui maka proses selanjutnya adalah menilai atau merespon
informasi tersebut. Seorang ibu akan melakukan pencegahan dan penanggulangan
suatu penyakit apabila ia tahu apa tujuan dan manfaatnya bagi kesehatan atau
keluarganya,

dan

apa

bahayanya

bila

tidak

melakukan

pencegahan

dan

penanggulangan tersebut (Notoatmodjo, 2007: 146).
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Tetapi hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2011 kepada
5 orang ibu yang memiliki balita, didapatkan data bahwa 3 dari 5 orang ibu tidak
mengetahui cara mencegah diare dan 4 dari 5 orang ibu tidak mengetahui cara
menanggulangi secara dini kejadian diare.
Menurut Notoatmodjo (2007) penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku
melalui proses seperti ini (awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption)
didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut
akan bersifat langgeng (long lasting).
Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare pada Balita di Desa Hegarmanah
Jatinangor”.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan secara dini
kejadian diare pada balita. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi
pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan secara dini
kejadian diare pada balita.
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
perawat dalam menjalankan perannya dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam
merancang program berikutnya, dapat pula dijadikan sebagai salah satu masukan bagi
Puskesmas Jatinangor dalam merancang program penyuluhan serta menyusun strategi
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pelayanan kesehatan berikutnya, serta dapat digunakan sebagai data dasar untuk
penelitian selanjutnya tentang bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu
dalam pencegahan dan penanggulangan secara dini kejadian diare pada balita di Desa
Hegarmanah Jatinangor.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Variabel
penelitian

ini

yaitu

pengetahuan

dan

sikap

ibu

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan secara dini kejadian diare pada balita.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita di
Desa Hegarmanah Jatinangor sebanyak 762 orang. Sampel dalam penelitian ini
adalah ibu yang mempunyai balita di Desa Hegarmanah Jatinangor. Teknik sampling
yang digunakan adalah

probability sampling, yaitu dengan cara proportionate

random sampling dengan jumlah sampel 88 orang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan kuesioner. Sebelum
digunakan, instrumen ini dilakukan uji validitas dan realibilitas terlebih dahulu.
Untuk pengetahuan, rumus yang digunakan adalah point biseral correlation.
Sedangkan untuk sikap menggunakan teknik korelasi product moment.
Uji realibilitas yang digunakan untuk instrumen pengetahuan adalah dengan
rumus Kuder Richardson 20 (KR 20). Uji reliabilitas yang digunakan untuk
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instrumen sikap adalah dengan rumus Alpha. Pada penelitian ini nilai realibilitas pada
pengetahuan yaitu 0,917 dan nilai realibitas pada sikap yaitu 0,927.
Teknik yang digunakan dalam pengolahan data untuk pengetahuan yaitu
menggunakan persentase yaitu menjumlahkan setiap alternatif jawaban pada setiap
item soal, kemudian dibandingkan dengan jumlah responden dan dikalikan seratus
persen. Adapun teknik pengolahan data untuk sikap yaitu dengan menggunakan skor
T.
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hegarmanah Jatinangor dan waktu
penelitian dilakukan pada 8-25 Mei 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1

No
1
2
3

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare pada Balita di Desa
Hegarmanah Jatinangor, Mei 2012 (n=88).
Pengetahuan

f
53
31
4

Baik
Cukup
Kurang

%
60,23
35,23
4,55

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari 88 ibu terdapat lebih dari setengah
yakni 53 ibu (60,23%) memiliki pengetahuan baik.
Tabel 2

No.
1.
2.

Distribusi Sub Variabel Pengetahuan Ibu dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare pada Balita di Desa
Hegarmanah, Mei 2012 (n=88)

Sub Variabel Pengetahuan Ibu
Pencegahan diare
Penanggulangan diare

f
71
13

Baik
%
80,68
14,77

Cukup
F
%
10
11,36
62
70,45

Kurang
F
%
7
7,95
13
14,77
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Tabel 3

No
1
2

Distribusi Frekuensi Sikap Ibu dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare pada Balita di Desa
Hegarmanah Jatinangor, Mei 2012 (n=88)

Sikap
f
%
Favorable
47
53,41
Unfavorable
41
46,59
Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari 88 ibu, lebih dari setengah yakni 47

ibu (53,41%) memiliki sikap yang favorable (mendukung).

Tabel 4

No.
1.
2.

Distribusi
Sub Variabel Sikap Ibu dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare pada Balita di Desa
Hegarmanah, Mei 2012 (n=88)
Sub Variabel Sikap Ibu
Pencegahan diare
Penanggulangan diare

Favorable
f
%
43
48,86
35
39,77

Unfavorable
f
%
45
51,14
53
60,23

Pembahasan
Dari penelitian ini didapatkan gambaran mengenai tingkat pengetahuan ibu
yaitu dari 88 responden, lebih dari setengah yakni 53 responden (60,23%) memiliki
pengetahuan baik. Pada penelitian ini pengetahuan ibu dibahas dalam dua aspek sub
variabel yang meliputi pencegahan dan penanggulangan diare.
Hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang pencegahan diare dalam
kategori baik yaitu terdapat 71 responden (80,68%). Pengetahuan tentang pencegahan
diare merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan seseorang. Pengetahuan mengenai pencegahan diare sangat penting
diketahui oleh ibu karena dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan untuk mencegah
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terjadinya diare pada balita. Dalam penelitian ini, pengetahuan ibu tentang
pencegahan diare sudah berkategori baik, tetapi masih banyak balita yang dirawat
inap karena diare.
Hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang penanggulangan secara dini
kejadian diare masih dalam kategori cukup yaitu terdapat 62 responden (70,45%).
Oleh sebab itu, mengapa banyak balita yang dirawat inap dan sudah mengalami
dehidrasi sedang serta berat, mungkin ini dikarenakan pengetahuan ibu dalam
penanggulangan diare yang belum baik. Diare membutuhkan penanganan yang cepat
agar tidak terjadi dehidrasi. Pengetahuan mengenai penanggulangan diare sangat
penting untuk diketahui oleh ibu yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah
terjadinya dehidrasi baik ringan, sedang, maupun berat. Jika terjadi dehidrasi dan
tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kematian. Karena dehidrasi
merupakan penyebab kematian pada penyakit diare. Jika ibu mengetahui cara
penanggulangan kejadian diare secara dini dengan baik, maka balita yang terkena
diare tidak akan sampai mengalami dehidrasi sedang atau berat karena sudah dapat
ditanggulangi sendiri di rumah.
Dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara
pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya dengan
pengetahuan-pengetahuan itu, akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya
akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
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Hasil atau perubahan perilaku dengan dengan cara ini memakan waktu lama, tetapi
perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena didasari oleh kesadaran
mereka sendiri (bukan karena paksaan). Ada cara lain dalam penyampaian informasi
yaitu dengan cara diskusi partisipasi. Pemberian informasi tidak hanya searah saja,
tetapi dua arah. Sehingga masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi
juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang
diterimanya (Notoatmodjo, 2007: 189-190). Kemudahan untuk memperoleh suatu
informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan
yang baru (Mubarak; Cahayatin; dan Supradi, 2007: 31). Dari hasil penelitian ini,
penyuluhan oleh para petugas kesehatan terlihat sangat berkontribusi baik (71,59%)
pada pengetahuan dan perubahan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan
secara dini kejadian diare pada balita.
Gambaran mengenai sikap ibu secara keseluruhan yaitu dari 88 responden,
lebih dari setengah yakni 47 ibu (53,41%) memiliki sikap yang favorable
(mendukung). Pada penelitian ini, sikap ibu dibahas dalam dua aspek sub variabel
yang meliputi sikap terhadap pencegahan dan penanggulangan diare.
Dari hasil penelitian mengenai pengetahuan ibu yaitu berkategori baik.
Menurut Notoatmodjo (2007) setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek,
proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau objek kesehatan
tersebut. Tetapi sikap ibu terhadap pencegahan dan penanggulangan diare berkategori
unfavorable (tidak mendukung). Oleh karena itu, masih banyak balita yang dirawat
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inap karena diare. Sikap ibu terhadap pencegahan dan penanggulangan diare
merupakan satu kesatuan untuk menurunkan angka kesakitan diare. Jika sikap ibu
terhadap pencegahan diare mendukung, maka angka kesakitan diare dapat berkurang.
Jika terjadi diare namun sikap terhadap penanggulangan ibu mendukung, maka balita
yang terkena diare tidak akan sampai mengalami dehidrasi sedang atau berat.
Sehingga angka kesakitan atau kematian diare dapat berkurang.
Menurut Notoatmodjo (2007) penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku
melalui proses seperti ini (awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption)
didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut
akan bersifat langgeng (long lasting). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengetahuan ibu berada pada kategori baik dan sikap ibu berada pada kategori
favorable (mendukung) tetapi masih banyak balita yang dirawat inap dan balita yang
datang ke puskesmas sudah mengalami dehidrasi sedang dan berat.
Pengetahuan yang baik dan sikap yang mendukung saja masih belum cukup
untuk mengubah perilaku seseorang. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam
suatu tindakan (overt behaviour). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan
nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara
lain adalah fasilitas. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan,
kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses
selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktikan apa yang diketahui
atau disikapinya (dinilai baik).
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Menurut Notoatmodjo (2007) secara teori memang perubahan perilaku atau
mengadopsi perilaku baru itu mengikuti tahap-tahap yang telah disebutkan, yakni
melalui proses perubahan: pengetahuan (knowledge) – sikap (attitude) – praktik
(practice) atau “KAP” (PSP). Beberapa penelitian telah membuktikan hal itu, namun
penelitian lainnya juga mebuktikan bahwa proses tersebut tidak selalu seperti teori di
atas (KAP), bahkan di dalam praktik sehari-hari terjadi sebaliknya. Artinya,
seseorang telah berperilaku positif, meskipun pengetahuan dan sikapnya masih
negatif.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah ibu
memiliki pengetahuan baik. Walaupun pengetahuan ibu secara umum baik tetapi
pengetahuan ibu tentang penanggulangan diare berada pada kategori cukup.
Sedangkan lebih dari setengah ibu memiliki sikap yang favorable (mendukung).
Tetapi dari kedua sub variabel sikap berkategori unfavorable (tidak mendukung)
yaitu sikap terhadap pencegahan dan penanggulangan diare. Oleh karena itu, masih
banyak balita yang dirawat inap karena diare.
Pengetahuan yang baik dan sikap yang mendukung saja masih belum cukup
untuk mengubah perilaku seseorang. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam
suatu tindakan (overt behaviour). Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek
kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang
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diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktikan
apa yang diketahui atau disikapinya (dinilai baik).

SARAN
Bagi perawat komunitas
Disarankan

agar

perawat

komunitas

memiliki

keterampilan

dalam

penyampaian informasi. Selain penyuluhan, teknik dalam penyampaian informasi
salah satunya dengan cara diskusi partisipasi. Pemberian informasi tidak hanya searah
saja, tetapi dua arah sehingga ibu dapat berdiskusi tentang apa yang kurang
dipahaminya supaya informasi yang disampaikan mudah dimengerti dan di respon
oleh ibu serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi institusi (puskesmas)
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk
rancangan program penyuluhan puskesmas berikutnya. Program penyuluhan tentang
masalah kesehatan khususnya penanggulangan diare dapat dilakukan secara berkala
serta cara pemberian atau penyampaian

informasi harus sesuai dengan tingkat

pendidikan sehingga mudah untuk dipahami oleh ibu-ibu. Serta meningkatkan
pengetahuan dan sikap ibu terhadap cara pencegahan dan penanggulangan diare
secara dini sehingga angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan karena
diare dapat menurun.
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Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang bagaimana
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