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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan 

kejadianDiare pada Balita di Wilayah Kerja PuskesmasMaroangin KotaPalpotahun 

2015. 

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode rancangan cross 

sectional study. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 orang. Data 

penelitian diperoleh dari instansi terkait yaitu Puskesmas Maroangin KotaPalopo 

Tahun 2015. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan komputer program microsoft excel dan program statistik (SPSS) versi 

20.0 analisa data mencakup analisa univariat dan bivariat. 

Hasil analisa bivariat didapat ada hubungan pengetahuan dengan kejadian 

diare pada balita dimana p<α (0.004 < 0.05), ada hubungan sikap dengan 

pencegahan penyakit diare pada balita dimana p< α (0.003 < 0.05) dan ada 

hubungan perilaku dengan kejadian diare pada balita dimana p<α (0.005<0.05), 

kesimpulan didalam penelitian ini adalah terdapat hubungan pengetahuan, sikap dan 

perilaku dengan kejadian  diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Maroangin 

KotaPalopo tahun 2015. 

 

Kata Kunci : Kejadian Diare, Pengetahuan, Sikap, Perilaku 

 

A. Pendahuluan 

Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang 

buang air besar dengan konsistensi lembek 

atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan 

frekuensinya lebih sering (lebih dari tiga 

kali) dalam satu hari. Survei Kesehatan 

Nasional tahun 2006 menempatkan diare 

pada posisi tertinggi kedua sebagai penyakit 

paling berbahaya pada balita. Diare 

dilaporkan telah membunuh 4 juta anak 

setiap tahun di negara-negara berkembang 

(Kemenkes RI, 2010). 

Di Indonesia sampai saat ini diare masih 

menjadi masalah masyarakat. Menurut WHO 

angka kesakitan diare pada tahun 2010 yaitu 

411 penderita per 1000 penduduk. 

Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia 

tahun 2010 jumlah kasus diare yang 

ditemukan sekitar 213.435 penderita dengan 

jumlah kematian 1.289, dan sebagian besar 

(70-80%) terjadi pada anak-anak. Seringkali 

1-2% penderita diare akan jatuh dehidrasi 

dan kalau tidak segera tertolong 50-60% 

meninggal dunia. Cakupan penemuan 

penderita diare di Jawa Tengah selama tiga 

tahun terakhir tidak mengalami peningkatan 

atau penurunan yaitu sekitar 25,22 per 1000 

penduduk (Riskesdas, 2010). 

Menurut Riskesdas 2013, insiden diare 

(≤ 2 minggu terakhir sebelum wawancara) 

berdasarkan gejala pada seluruh kelompok 

umur sebesar 3,5% (kisaran menurut 

Provinsi (1,6%-6,3%) dan insiden diare pada 

balita sebesar 6,7% (kisaran Provinsi 3,3%-

10,2%). Sedangkan period  prevalence diare 

pada seluruh kelompok umur (>2 minggu-1 

bulan terakhir sebelum wawancara) 

berdasarkan gejala sebesar 7% dan balita 

sebesar 10,2%. 

Hasil pengumpulan data profil kesehatan 

oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota di Sulawesi 

Selatan tahun 2011 menunjukkan bahwa 
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jumlah kematian bayi mengalami 

peningkatan menjadi 868 bayi atau 5.90 per 

1000 kelahiran hidup dibandingkan 2010 

yang hanya 824 kasus sementara, untuk 

angka kematian ibu pada 2011 tercatat 116 

kasus. Jumlah kematian balita yang 

dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota 

di sulawesi selatan pada tahun 2012 

sebanyak 25 bayi setiap 1000 kelahiran 

hidup (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, 

2011). 

B. Bahan dan Metode 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini 

dilakukan di wilayah  kerja Puskesmas 

Maroangin  Kelurahan Pentojangan. 

Penelitian ini dilaksanakan 05 Juni- 05 Juli 

2015. 

 

Jenis penelitian, Populasi, dan Sampel 

Penelitian 

     Jenis penelitian ini menggunakan metode 

rancangan cross sectional survey, yang 

bertujuan untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan  dengan kejadian  diare pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Maroangin 

Kelurahan Pentojangan Tahun 2015.  

Populasi adalah semua ibu yang 

mempunyai balita di wilayah kerja 

Puskesmas Maroangin Kelurahan 

Pentojangan  sebanyak232  balita. 

Sampel pada penelitian ini adalah 

sebagian ibu yang mempunyai balita di 

wilayah Kerja Puskesmas Maroangin 

Kelurahan Pentojangan yang diambil secara 

stratirfled random sampling, yaitu cara atau 

tekhnik pengambilan sampel dari populasi 

yang berstrata secara random atau acak. Atau 

besar sampel dihitung dengan rumus Slovin. 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan data primer 

melalui wawancara langsung yang 

berpedoman pada kuesioner yang telah 

disiapkan dan data skunder yaitu data ibu 

yang pempunyai balita di wilayah kerja 

puskesmas maroangin kelurahan Pentojangan 

tahun 2015 yang diperoleh dengan cara 

memeriksa data profil Puskesmas Maroangin. 

 

Analisis Data 

Teknik analisa data dilakukan secara 

Univariat dan Bivariat. Analisa univariat 

untuk menjelaskan karakteristik setiap 

variabel independen dan variabel dependen 

dengan menggunkan tabel distribusi 

frekuensi. Dan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel dependen 

dan indenpenden dengan menggunkan uji 

chi-square. 

 

C. Hasil Penelitian  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan  kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

     Berdasarkan tabel 

4.1menunjukkanbahwadari 70 

jumlahresponden yang diteliti, 

dimanaresponden yang 

menderitadiaresebanyak 20  

(28,6%)respoden. Sedangkan yang tidak 

menderita  diare sebanyak 50 

(71,4%)responden. 

Berdasarkan tabel 4.2 

menunjukkanbahwadari 70 jumlahresponden 

yang diteliti, dimanaresponden 

yangberpengetahuanbaik sebanyak 

33(47,1%)responden, sedangkan responden 

yang berpengetahuankurangsebanyak 37 

(52,9%)responden. 

Berdasarkan tabel 

4.3menunjukkanbahwadari 70 

jumlahresponden yang diteliti, 

dimanaresponden  

yangbersikapbaiksebanyak26 

(37,1%)responden, yang 

bersikapburuksebanyak44  

(62,9%)responden. 

Berdasarkan tabel 

4.4menunjukkanbahwajumlahresponden 

70orang, dimanaresponden yangperilaku 

baik sebanyak25(35,7%)responden, 
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sedangkanyang perilaku buruk sebanyak45  

(64,3%)responden. 

 

2. Analisis Bivariat 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian, analisis statistik 

dengan menggunakan uji chi-square 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada 

balita di wilayah kerja puskesmas maroangin 

kelurahan petojangan, didapatkan hasil p = 

0,004< 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian, analisis statistik 

dengan menggunakan uji chi-square 

menunjukkan bahwa ada hubungan sikap ibu 

dengan kejadian diare pada balita di wilayah 

kerja puskesmas Maroangin kelurahan 

petojangan, didapatkan hasil p = 0,003< 0,05 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian, analisis statistik 

dengan menggunakan uji chi-square 

menunjukkan bahwa ada hubungan perilaku 

ibu dengan kejadian diare pada balita di 

wilayah kerja puskesmas maroangin 

kelurahan petojangan, didapatkan hasil p 

=0,005< 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

D. Pembahasan  

1. Hubungan Pengetahuan dengan 

Kejadian diare 

Berdasarkan tabel 4.5 hubungan 

pengetahuan dengan kejadian diare 

didapatkan diperoleh uji statistik 

menggunakan chi-square diperoleh  nilai 

p<0.004 < 0.05 berarti ada hubungan 

pengetahuan dengan kejadian diare. 

Padatabel 4.2 

distribusirespondenberdasarkanfrekuensipeng

etahuanpenyakitdiarepadabalita di 

wilayahkerjaPuskesmasMaroanginKelurahan

Pentojangantahun2015, bahwa dari 70 

responden terdapat 37 orang (52,9%) 

yangberpengetahuankurang dengan kejadian 

diare. Hal inidisebabkankarenaresponden 

yang pengetahuankurang, kurang 

mendapatkaninformasidanpenyuluhan-

penyuluhankesehatanterutamamengenaikejadi

an diarepadabalita. 

HasilPenelitianinisejalandenganHartati 

auf, 2013 denganjudulhubunganpengetahuan, 

sikapdanperilkuibuterhadapderajatkejadiandia

repadabalita di 

PuskesmasPattalasangKabupatenTakalardeng

anmenggunakanujistatistikchi 

squarediperolehp=(0,001)<α(0,05) yang 

menunjukanpenolakanterhadaphipotesisnol 

(H0) danpenerimaanterhadaphipotesis 

alternative (Ha), 

sehinggadapatdisimpulkanbahwaadahubunga

nantarapengetahuandenganderajatkejadiandia

re. 

Penelitiansesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2011) 

bahwa pengetahuan adalah hasil “tahu” dan 

ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera 

manusia yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

Perantenagakesehatansangatberperand

alampencegahanpenyakitdiareterutamadalam

meningkatkanpengetahuanibu, 

keluargadanmasyarakattentangpencegahanpe

nyakitdiare, 

petugaskesehatanwajibmenyamaikankepadaib

utentangcara yang 

harusdilakukanuntukmencegahdiare, 

untukmeningkatkanpengetahuanibutentangpe

nyakitdiare, 

petugaskesehatanharusmelakukanpenyuluhan

danmenyampaikansecaralangsungkepadaibute

ntangpencegahandiare yang baikdanbenar. 

 

2. Hubungan sikap dengan kejadian diare 

Berdasarkan tabel 4.6hubungan 

pengetahuan dengan kejadian diare 

didapatkan diperoleh uji statistik 

menggunakan chi-square diperoleh  nilai 

p<0.003< 0.05 berarti ada hubungan sikap 

dengan kejadian diare. 
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Tabel4.3 

distribusirespondenberdasarkanfrekuensisikap

kejadian diarepadabalita di 

wilayahkerjaPuskesmasMaroanginKelurahan

Pentojangantahun 2015, 

hasilpenelitiandidapatkanbahwa dari 70 

responden terdapat  44 orang (62,9%) 

yangsikap buruk tentangpenyakitdiare, Hal 

inidisebabkankarenaresponden yang sikapnya 

buruk kurangmendapatkan informasi tentang 

kesehatan. 

Hal inisamadenganhasilpenelitian 

yang dilakukanolehHartatiRauf, (2013) 

denganjudulhubunganpengetahuan, 

sikapdanperilkuibuterhadapderajatkejadiandia

repadabalita di 

PuskesmasPattalasangKabupatenTakalardeng

anmenggunakanujistatistikchi 

squarediperolehp (0,001) < α (0,05) yang 

menunjukanpenolakanterhadaphipotesisnol 

(H0) danpenerimaanterhadaphipotesis 

alternative (Ha), 

sehinggadapatdisimpulkanbahwaadahubunga

nantarapengetahuandenganderajatkejadiandia

re 

Hal ini sesuaidengan teori yang 

dikemukakan oleh Notoatmodjo, (2011) 

bahwa sikap merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sikap merupakan konsep 

yang sangat penting dalam komponen sosio-

psikologi karena merupakan kecenderungan 

bertindak dan berpersepsi. 

Perankesehatanmasyarakatsangatberp

erandalampencegahanpenyakitdiareterutamad

alammeningkatkansikapibu, 

keluargadanmasyarakattentangpencegahanpe

nyakitdiare, 

petugaskesehatanwajibmenyampaikankepadai

butentangcara yang 

harusdilakukanuntukmencegahpenyakitdiare, 

untukmeningkatkansikapibutentangpenyakitdi

arepetugaskesehatanharusmelakukanpenyuluh

andanmenyampaikansecaralangsungkepadaib

utentangpencegahandiare yang baikdanbenar. 

 

3. Hubungan Perilaku denga kejadian 

diare 

Berdasarkan tabel 4.7hubungan 

pengetahuan dengan kejadian diare 

didapatkan diperoleh uji statistik 

menggunakan chi-square diperoleh  nilai 

p<0.003< 0.05 berarti ada hubungan sikap 

dengan kejadian diare. 

Berdasarkan tabel 4.7 hubungan 

perilaku dengan kejadian diare pada balita di 

wilaya kerja puskesmas maroangin kelurahan 

pentojangn tahun 2015, hasil uji statistik yang 

dilakukan didapatkan hubunganperilaku 

dengan kejadian diare pada padabalita di 

wilayahkerjaPuskesmasMaroanginKelurahan

Pentojangan didapatkan nilai p<α  (0.005 < 

0.05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal inisamadenganhasil yang 

dilakukanolehHartatiRauf,(2013) 

denganjudulhubunganpengetahuan, 

sikapdanperilkuibuterhadapderajatkejadiandia

repadabalita di 

PuskesmasPattalasangKabupatenTakalardeng

anmenggunakanujistatistikchi 

squarediperolehp (0,005) < α (0,05), 

sehinggadapatdisimpulkanbahwaadahubunga

nantarapengetahuandenganderajatkejadiandia

re. 

Hal inisejalandenganteori menurut 

(Notoatmodjo, 2010),perilakuadalah Suatu 

kegiatan atau aktivitas organisme atau mahluk 

hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari 

segi biologis semua mahluk hidup termasuk 

binatang dan manusia. Mempunyai aktifitas 

masing-masing.Manusia sebagai salah satu 

mahluk hidup mempunyai bentangan kegiatan 

yang sangat luas, panjang kegiatan yang 

dilakukannya, yaitu antara lain: berjalan, 

berbicara, bekerja, menulis, membaca, 

berfikir dan seterusnya. Secara singkat, 

aktivitas manusia tersebut. 

Perankesehatanmasyarakatsangatberp

erandalampencegahanpenyakitdiareterutamad

alammeningkatkanperilaku yang baikpadaibu, 

keluargadanmasyarakattentangpencegahanpe

nyakitdiare, 

petugaskesehatanwajibmenyampaikankepadai

butentangcara yang 

harusdilakukanuntukmencegahpenyakitdiare, 

untukmeningkatkansikapibutentangpenyakitdi
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arepetugaskesehatanharusmelakukanpenyuluh

andanmenyampaikansecaralangsungkepadaib

utentangpencegahandiare yang baikdanbenar. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Ada hubungan pengetahuan dengan 

kejadian  diare pada balita dengan  nilai p 

value<α  (0.004 < 0.05).Ada hubungan  sikap 

dengan kejadian  diare pada balita 

dengannilai pvalue <α  (0.003 < 0.05).Ada 

hubungan antara perilaku dengan kejadian  

diare pada balita dengannilai p value <α  

(0.005 < 0.05). 

 

Saran  

1. Diharapkankepadapetugaskesehatan agar 

lebihseringdapatmelakukan 

beberapapenyuluhan-

penyuluhanpadamasyarakatdansekolah-

sekolahuntukmeningkatkanpengetahuan. 

2. Di harapkan 

kepadapenelitiselanjutnyauntukmelakukan

penelitianlebihlanjuttentanghubungansikap

denganpencegahanpenyakitdiare. 

3. Diharapkan kepadamasyarakat yang 

bertempat di 

wilayahkerjaPuskesmasMaroanginKelurah

anPentojanganKecamatanTelluwanuauntuk

menjagaperilakuhidupbersihdansehatsehin

ggaterhindardariberbagaipenyakit. 
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Tabel 4.1 

DistribusiRespondenBerdasarkanFrekuensiKejadian Diare pada Balita di 

Wilayah KerjaPuskesmas Maroangin Kotapalopo 

Tahun 2015 

 

Kejadian Diare Jumlah Persentase (%) 

Menderita  

 

20 

 

28,6 % 

 

Tidak Menderita 50 71,4  % 

Total 70 100  

 Data Primer 

Tabel 4.2 

DistribusiRespondenBerdasarkanFrekuensiPengetahuandenganKejadian Diare 

pada Balita di Wilayah KerjaPuskesmas Maroangin Kelurahan Pentojangan  

Tahun 2015 

 

Pengetahuan Jumlah Persentase (%) 

Baik 

Kurang 

33 

37 

47,1 % 

52, 9% 

Total 70 100 % 

Data Primer 

 

Table 4.3 

DistribusiRespondenBerdasarkanFrekuensiSikapdengan Kejadian DiarePada 

Balita di Wilayah KerjaPuskesmas Maroangin KotaPalopo 

Tahun 2015 

 

Sikap Jumlah Persentase (%) 
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Baik 

Buruk 

26 

44 

37,1% 

62,9% 

Total 70 100 % 

Data Primer 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

DistribusiRespondenFrekuensi BerdasarkanPerilakuKejadian Diare pada 

Balita di Wilayah KerjaPuskesmas Maroangin  

KotaPalopo 

Tahun 2015 

 

Perilaku Jumlah Persentase % 

Baik 

Buruk 

25 

45 

35,7% 

64,3 % 

Total 70 100 % 

Data Primer 

 

 

Tabel 4.5 

HubunganPengetahuandenganKejadian DiarepadaBalita diWilayah 

KerjaPuskesmasMaroangin Kota PalopoTahun 2015 

 

Pengetahuan 

Kejadian Diare 

Total 
P Menderita 

Tidak  

Menderita 

n % N % N % 

Baik 4 5,7 29 41,4 33 47,1 

0.004 Kurang 16 22,9 21 30,0 37 52,9 

Total 20 28,6 50 71,4 70 100 

 

 

Tabel 4.6 

HubunganSikapdenganKejadian DiarepadaBalita di Wilayah 

KerjaPuskesmasMaroangin Kota PalopoTahun 2015 

 

Sikap Kejadian Diare Total P 
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Menderita 
Tidak 

Menderita 

n % n % N % 

Baik 2 2,9 24 34,3 26 37,1 

0.003 Buruk 18 25,7 26 37,1 44 62,9 

Total 20 28,6 50 71,4 70 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

HubunganPerilakudenganKejadianDiarepadaBalita di Wilayah 

KerjaPuskesmasMaroangin Kota PalopoTahun 2015 

 

Perilaku 

Kejadian Diare 

Total 
p Menderita 

Tidak 

Menderita 

n % n % N % 

Baik  2 2,9 23 32,9 25 35,7 

0.005 Buruk 18 25,7 27 38,6 45 64,3 

Total 20 28,6 50 71,4 70 100 

 


