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ABSTRAK 

 

Diare merupakan penyebab kematian bayi di Indonesia. Masalah kesehatan yaitu  diare dapat 

dicegah salah satunya dengan perilaku sehat ibu dan partisipasi dalam sanitasi lingnkungan. Kasus 

diare pada bayi di Puskesmas Mulyorejo terjadi peningkatan pada tahun 2012-2013. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisa faktor perilaku ibu dalam pencegahan diare pada anak usia 1-3 

tahun berdasarkan pendekatan teori perilaku WHO di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif desain cross-sectional. Populasi pada 

penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun (todler) yang tinggal di Wilayah kerja 

puskesmas Mulyorejo. Jumlah sampel 37 responden dengan pendekatan purposive sampling. 

Analisis statistik yang digunakan adalah Spearman’s rho correlation. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan diare (p=0,000), 

hubungan antara sikap ibu dengan perilaku pencegahan diare (0,001), hubungan antara 

ketersediaan air bersih yang mana diperoleh oleh ibu dengan perilaku pencegahan diare (p=0,001), 

hubungan antara kondisi tempat pembuangan tinja yang ada pada ibu dengan perilaku pencegahan 

diare. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan,sikap dan infrastuktur yang ada pada ibu 

berhubungan dan mempengaruhi pencegahan diare pada anak usia 1-3 tahun. Dari penelitian ini 

dapat direkomendasikan untuk meningkatkan dan meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu untuk 

meningkatkan perilaku pencegahan  dapat dilakuan diare. Pencegahan diare diupayakan di 

Posyandu dan peran kader di lingkungan itu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

sanitasi lingkungan tentang pencegahan diare pada ibu dengan kesediaan fasilitas air bersih dan 

tempat pembuangan tinja  yang tepat. 
 

Kata kunci:   Diare, Perilaku pencegahan diare, Teori perilaku WHO, dan Todler. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Diarrhea is a cause the death of infant in Indonesia. Health problems such as 

diarrhea can be prevented, through one of the mothers the healthy behavior and participate in 

maintaining environmental sanitation. The number of diarrhea of infants in Mulyorejo health 

center had an increased in 2012-2013. The purpose of this study was to analyze the factors of 

mother behavior in the prevention of diarrhea in 1-3 years old children by WHO behavioral theory 

approach in the area of Mulyorejo health center. Methods: This study is a descriptive analytical 

cross-sectional design. The populations in this study are the mothers of 1-3 years old children 

(toddler) who live in Mulyorejo health center areas. The samples with 37 respondents who 

calculated using purposive sampling. The analysis with the statistical test of Spearman's rho 

correlation. Result: Result indicated that there is a relationship between the knowledge of mother 

with the behavioral of diarrhea prevention (p=0.000), relationship between the attitude of mother 

with the behavioral of diarrhea prevention (p=0.001), relationship between the availability of 

Clean Water Facility (SAB) which is owned by mothers with the behavior of diarrhea prevention (p 

=0.001), relationship between the condition of feces banishment facility that is owned by mother 



 
 

with the behavior of diarrhea prevention (p=0.001). Discussion: The conclusion of this study is 

that the knowledge, the attitudes and the infrastructure that is owned by mother relate and 

encourage the prevention of diarrhea in 1-3 years old children. From this study, it is advisable to 

increase and retain the knowledge and the attitude of mothers to increase the behavior of diarrhea 

prevention that is conducted by mother through Posyandu and to form the cadre of environment in 

order to improve the knowledge and the understanding of environmental sanitation, both of Clean 

Water Facility (SAB) and the facility of feces banishment.  

 

Keywords: Diarrhea, diarrhea prevention behaviour, WHO behavioural theory, and toddler. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit diare masih menjadi 

masalah  global dengan derajat kesakitan dan 

kematian yang tinggi di berbagai negara 

terutama di negara berkembang, dan juga 

sebagai salah satu penyebab utama tingginya 

angka kesakitan dan kematian anak di dunia. 

Secara umum, diperkirakan lebih dari 10 juta 

anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal 

setiap tahunnya di dunia dimana sekitar 20% 

meninggal karena infeksi diare (Magdarena 

2010). Menurut Sugiyono (2008) morbiditas 

diare di Indonesia sebesar 15 per 1000 

penduduk dan angka ini merupakan yang 

tertinggi di Assosiation South East Asian 

Nations (ASEAN). Prevalensi tertinggi diare 

terdeteksi pada anak balita usia 1-4 tahun 

(16,7%) dan merupakan penyebab tertinggi 

kematian anak balita usia 12-59 bulan 

(25,2%) (Kemenkes 2011). 

Terjadinya kasus diare pada balita 

tidak terlepas dari interaksi perilaku ibu dan 

lingkungan. Perilaku ibu termasuk faktor 

risiko yang ikut berperan dalam terjadinya 

kasus diare (Rahma dkk 2005). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Utama 

(2013) pada keluarga yang memiliki 

balita dengan diare di wilayah kerja 

puskesmas Arosbaya, ditemukan bahwa 

ada hubungan kejadian diare dengan 

fasilitas yang digunakan keluarga (sarana 

air bersih dan pembuangan tinja) yang 

buruk. Untuk mencegah kejadian diare 

perlu adanya perpaduan antara perilaku 

pencegahan diare dari ibu dan ditunjang oleh 

faktor lingkungan yang digunakan oleh ibu, 

seperti pembuangan tinja dan sarana air 

bersih. 

Berdasarkan Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT), Studi Mortalitas dan 

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), 

diketahui bahwa diare masih menjadi 

penyebab utama kematian balita di Indonesia 

(Kemenkes 2011). Berdasarkan data Dinkes 

Jawa Timur tahun 2012 yang diterbitkan 

pada triwulan 1 tahun 2013 angka kejadian 

diare di Jawa Timur dari jumlah penduduk 

38.052.950 di perkirakan kasus yang terjadi 

1.563.976, yang di temukan dan ditangani 

sekitar 1.132.814 kasus (72,43%). Sementara 

kabupaten/kota tertinggi adalah Kota 

Surabaya dari jumlah penduduk 2.801.409 di 

perkirakan kasus yang terjadi 115.138 kasus, 

sedangkan yang ditemukan dan tertangani 

92.072 kasus (79,7%). Berdasarkan laporan 

tahunan Puskesmas Mulyorejo tahun 2014 

ditemukan peningkatan angka kunjungan 

pasien diare di Puskesmas Mulyorejo dari 

519 pasien pada tahun 2012 menjadi 686 

pasien ditahun 2013. Sedangkan pada tahun 

2014 ditemukan data yang fluktuatif, yakni 

pada bulan Januari 31 balita dari 68 

kunjungan, pada Februari ditemukan 14 

balita dari 29 kunjungan, dan Maret 20 balita 

dari 44 kunjungan berobat di Puskesmas 

Mulyorejo. 

Apabila faktor lingkungan tidak 

sehat karena tercemar kuman diare serta 

terakumulasi dengan perilaku manusia 

yang tidak sehat, maka penularan diare 

dengan mudah dapat terjadi (Zubir, Juffrie 

& Wibowo 2006). Diare dapat berakibat 

fatal bila tidak ditangani secara serius karena 

tubuh balita sebagian besar terdiri dari air, 

sehingga bila terjadi diare sangat mudah 

terkena dehidrasi hingga berakibat pada 

kematian (Depkes 2010). Menurut penelitian 

Global Enteric Multisenter Studi (GEMS) 

(2013) menemukan bahwa setiap tahun 1 dari 

2 balita yang menderita diare sedang hingga 

berat, resiko kematiannya meningkat 8,5 kali 

lipat dan menyebabkan pertumbuhannya 



 
 

terhambat dan dalam penanganannya 

membutuhkan waktu 2 bulan. 
Untuk mencegah terjadinya 

peningkatan kejadian penyakit berbasis 

lingkungan dalam rangka mewujudkan 

kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 

seperti yang diharapkan, maka diperlukan 

ketersediaan sarana sanitasi dasar seperti air 

bersih, pemanfaatan jamban, pembuangan air 

limbah, pembuangan sampah, rumah dan 

lingkungan yang sehat serta membudayakan 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

kehidupan sehari-hari (Soemirat 2005). 

Pentingnya perilaku  ibu dalam pencegahan 

diare bertujuan untuk menurunkan morbiditas 

dan mortalitas pada balita. 

Berdasarkan data yang ada perlu 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

analisis faktor perilaku ibu dalam 

pencegahan diare pada anak usia 1-3 tahun 

dengan menggunakan pendekatan teori 

perilaku WHO diwilayah Puskesmas 

Mulyorejo. Pertimbangan menggunakan teori 

perilaku WHO adalah teori perilaku ini lebih 

mudah difahami dan digunakan untuk 

menganalisis suatu perilaku kesehatan. 

Menurut Teori perilaku WHO dalam 

Notoatmojo (2010) perilaku seseorang di 

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (1) 

Though and feeling yang merupakan 

pemikiran dan pertimbangan pribadi terhadap 

suatu objek atau stimulus, yang berorientasi 

pada pengetahuan, sikap ibu terhadap diare. 

(2) Reference atau acuan seseorang yang 

dipercayai antara lain, tokoh masyarakat, 

ataupun tokoh agama. (3) Resource  atau 

sarana prasarana yang biasa digunakan oleh 

ibu seperti penggunaan Sarana Air Bersih 

(SAB) dan sarana pembuangan tinja atau 

jamban yang dimiliki. (4) Culture atau Sosial 

Budaya setempat yang dihasilkan dan 

turunkan sekelompok manusia dari generasi 

ke generasi. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Desain penelitian ini menggunakan 

rancangan deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional dengan populasi 

target adalah ibu yang mempunyai balita, 

pernah menderita diare dalam tiga bulan  

terakhir yaitu bulan Januari hingga Maret 

2014 yang pernah berobat dan bertempat 

tinggal di wilayah kerja Puskesmas 

Mulyorejo yakni sebanyak 65 ibu. Sedangkan 

populasi terjangkau adalah 37 ibu dengan 

anak usia 1-3 tahun pernah menderita diare 

dalam tiga bulan  terakhir yaitu bulan Januari 

hingga Maret 2014 yang pernah berobat dan 

bertempat tinggal di wilayah kerja 

Puskesmas Mulyorejo. 

Besar sampel sejumlah 37 orang 

yang sesuai  dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi. Pengambilan sampel menggunakan 

Nonprobability Sampling tipe Purposive 

Sampling. Peneliti menggunakan sampel 

sesuai dengan kriteria tertentu yang 

dikehendaki oleh peneliti. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 12-20 Juni 

2014. 
Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan 

ketersediaan fasilitas yang dimiliki ibu 

seperti Sarana Air Bersih  (SAB) dan jamban. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah perilaku pencegahan diare oleh ibu 

diwilayah kerja Puskesmas Mulyorejo. 

Kuesioner tentang pengetahuan, dan 

sikap ibu dalam pencegahan diare. 

Kuesioner ini menggunakan kuesioner 

yang telah digunakan pada penelitian 

sebelumnya tentang ketersediaan sarana 

prasarana yang dimiliki ibu yaitu sarana 

air bersih, dan sarana pembuangan tinja. 

Kuesioner ini menggunakan kuesioner 

yang diadaptasi dari peneliti sebelumnya 

oleh Utama (2013), dan tentang perilaku 

ibu dalam pencegahan diare. Kuesioner 

ini menggunakan kuesioner yang 

diadaptasi dari peneliti sebelumnya. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan uji 

statistik Spearman rho dengan derajat 

kemaknaan p≤0,05. 

 

 

HASIL  

 

Karakteristik demografi dan data 

khusus analisis faktor perilaku ibu dalam 

pencegahan diare pada anak usia 1-3 tahun 

dengan menggunakan pendekatan teori 

perilaku WHO diwilayah Puskesmas 

Mulyorejo. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 1.  Distribusi demografi ibu dan balita 

yang memiliki anak umur 1-3 

tahun yang menderita diare di 

wilayah kerja Puskesmas 

Mulyorejo bulan Januari-Maret 

2014 
Karakteristik 

Responden 
Parameter ∑ % 

Usia 20-30 tahun 19 51 

 31-40 tahun 14 38 

 >40 tahun 4 11 
 Total 37 100 

Pendidikan Tidak tamat SD 0 0 

 SD 5 14 
 SMP 7 19 

 SMA 16 43 

 Sarjana / Diploma 9 24 
 Total 37 100 

Umur Balita 12-18 bulan 19 51 

 19-24 bulan 11 30 
 25-36 bulan 7 19 

 Total 37 100 

Pekerjaan PNS/Pensiunan/ 
ABRI 

8 22 

 Wiraswasta 4 11 

 Karyawan Swasta 5 13 
 Petani 0 0 

 Ibu Rumah Tangga 19 51 

 Buruh 1 3 
 Total 37 100 

 

Berdasarkan tabel di atas pada 

kelompok umur ditemukan paling banyak 

pada rentang umur 20-30 . Sedangkan tingkat 

pendidikan terakhir responden sebagian besar 

berpendidikan SMA sebanyak 16 ibu (43%). 

Pada jenis  pekerjaan responden sebagian 

besar adalah ibu rumah tangga sebanyak 19 

ibu (51%). Pada kelompok umur anak, 

ditemukan paling banyak pada rentang usia 

12-18 bulan, yaitu ditemukan dalam jumlah 

19 anak (51%). 

 

Tabel 2. Distribusi  tingkat pengetahuan ibu 

dalam pencegahan diare pada anak 

usia 1-3 tahun di wilayah kerja 

Puskesmas Mulyorejo 
Pengetahuan ibu Jumlah responden % 

Baik 17 46 

Cukup 13 35 
Kurang 7 19 

Total 37 100 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat pengetahuan baik 

sebanyak 17 ibu (46%). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan 

sikap  ibu terhadap pencegahan 

diare pada anak usia 1-3 tahun di 

wilayah kerja Puskesmas 

Mulyorejo 
Sikap ibu Jumlah responden % 

Positif 25 68 

Negatif 12 32 

Total 37 100 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki sikap positif sebanyak 

25 ibu (68%). 

 

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan 

ketersediaan sarana air bersih yang 

dimiliki ibu di wilayah kerja 

Puskesmas Mulyorejo  
Ketersediaan Sarana 

Air Bersih (SAB) 

Jumlah 

responden 
% 

Baik 27 73 
Cukup 10 27 

Kurang 0 0 

Total 37 100 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas 

ditemukan bahwa mayoritas ibu memiliki 

sarana air bersih dengan ketersediaan baik, 

sebanyak 27  

ibu (73%) . 

 

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan 

ketersediaan sarana pembuangan 

tinja yang dimiliki ibu di wilayah 

kerja Puskesmas Mulyorejo  
Ketersediaan Sarana 

Pembuangan Tinja 

Jumlah 

responden 
% 

Baik 27 73 
Cukup 9 24 

Kurang 1 3 
Total 37 100 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas 

ditemukan bahwa mayoritas ibu memiliki 

sarana pembuangan tinja dengan ketersediaan 

baik, yakni sebanyak 27 ibu (73%). 

 

Tabel 6.  Distribusi responden berdasarkan 

perilaku pencegahan diare yang 

dilakukan oleh ibu di wilayah kerja 

Puskesmas Mulyorejo  
Perilaku pencegahan 

diare 

Jumlah 

responden 
% 

Baik 23 62 

Cukup 14 38 
Kurang 0 0 

Total 37 100 

 



 
 

Berdasarkan tabel 6 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tindakan baik, yakni 

sebanyak 23 ibu (62%). 

 

Tabel 7.  Hubungan pengetahuan ibu dengan 

perilaku pencegahan diare pada 

anak usia 1-3 tahun di wilayah 

Puskesmas Mulyorejo 
 

Pengetahuan 

Perilaku pencegahan 

Baik Cukup Kurang Total 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Baik 16 43,2 1 2,7 0 0 17 45,9 

Cukup 7 18,9 6 16,2 0 0 13 35,1 
Kurang 0 0,0 7 18,9 0 0 7 18,9 

Total 23 62,2 14 37,8 0 0 37 100 

Spearman's Rho r= 0,706    p=0,000 

 

Koefisien korelasi pengetahuan 

tentang pencegahan diare dengan perilaku 

pencegahan diare pada ibu dengan balita 

diare adalah 0,706. Angka ini menunjukkan 

hubungan (korelasi) yang kuat antara 

pengetahuan ibu tentang pencegahan diare 

dengan perilaku pencegahan diare oleh ibu 

pada anak usia 1-3 tahun. Jadi dapat diartikan 

bahwa semakin baik pengetahuan tentang 

pencegahan diare maka semakin baik 

perilaku pencegahan diare pada ibu dengan 

anak usia 1-3 tahun yang mengalami diare. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,000 (p<0,05). 

 

Tabel 8.  Hubungan sikap ibu dengan 

perilaku pencegahan diare pada 

anak usia 1-3 tahun di wilayah 

Puskesmas Mulyorejo 

Sikap 

Perilaku pencegahan   

Baik Cukup Kurang Total 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ 
% 

Positif 20 

54.

1 5 13.5 0 0 25 67.6 

Negatif 3 8.1 9 24.3 0 0 12 32.4 

Total 23 
62.
2 14 37.8 0 0 37 100 

 Spearman's Rho 

r= 0,531 
 

p= 0,001 

  

 

Koefisien korelasi sikap tentang 

pencegahan diare dengan perilaku 

pencegahan diare pada ibu dengan balita 

diare adalah 0,531. Angka ini menunjukkan 

hubungan (korelasi) yang sedang antara sikap 

ibu tentang pencegahan diare dengan 

perilaku pencegahan diare oleh ibu pada anak 

usia 1-3 tahun. Jadi dapat diartikan bahwa 

Sikap suatu saat akan mempengaruhi 

perilaku pencegahan  diare, tetapi suatu saat 

perilaku pencegahan diare tidak dipengaruhi 

oleh sikap. Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,001 (p<0,05). 

 

Tabel 9.  Hubungan ketersediaan sarana air 

bersih yang digunakan ibu dengan 

perilaku pencegahan diare pada 

anak usia 1-3 tahun di wilayah 

Puskesmas Mulyorejo 

Ketersedian 

SAB 

Perilaku pencegahan 

Baik Cukup Kurang Total 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Baik 21 56.8 6 16.2 0 0 27 73.0 

Cukup 2 5.4 8 21.6 0 0.0 10 27.0 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Total 23 62.2 14 37.8 0 0.0 37 100.0 

  

Spearman's 

Rho r= 0,529 p= 0,001 

 

Koefisien korelasi Ketersediaan 

Sarana Air Bersih (SAB) yang digunakan ibu 

dengan perilaku pencegahan diare pada ibu 

dengan balita diare adalah 0,529. Angka ini 

menunjukkan hubungan (korelasi) yang 

sedang antara ketersediaan Sarana Air Bersih 

(SAB) yang digunakan  ibu dengan perilaku 

pencegahan diare oleh ibu pada anak usia 1-3 

tahun. Jadi dapat diartikan bahwa 

ketersediaan Sarana Air Bersih (SAB) suatu 

saat akan mempengaruhi perilaku 

pencegahan  diare, tetapi suatu saat perilaku 

pencegahan diare tidak dipengaruhi oleh 

Sarana Air Bersih (SAB). Berdasarkan 

tabel di atas diketahui signifikansinya (p) 

adalah 0,001 (p<0,05). 

 

Tabel 10. Hubungan ketersediaan sarana 

pembuangan tinja yang 

digunakan ibu dengan perilaku 

pencegahan diare pada anak usia 

1-3 tahun di wilayah Puskesmas 

Mulyorejo 

Perilaku 

pencegah

an 

Ketersediaan sarana pembuangan tinja 

Baik Cukup Kurang Total 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Baik 
2
1 

56.
8 6 

16.
2 0 0 27 73.0 

Cukup 2 5.4 7 
18.
9 0 0 9 24.3 

Kurang 0 0 1 2.7 0 0 1 2.7 

Total 

2

3 

62.

2 

1

4 

37.

8 0 0 37 100.0 

Spearman's Rho r= 0,533 p= 0,001 

 



 
 

Koefisien korelasi ketersediaan 

Sarana pembuangan tinja yang digunakan ibu 

dengan perilaku pencegahan diare pada ibu 

dengan balita diare adalah 0,533. Angka ini 

menunjukkan hubungan (korelasi) yang 

sedang antara kondisi Sarana Pembuangan 

Tinja  yang digunakan  ibu dengan perilaku 

pencegahan diare oleh ibu pada anak usia 1-3 

tahun. Jadi dapat diartikan bahwa 

ketersediaan sarana pembuangan tinja suatu 

saat akan mempengaruhi perilaku 

pencegahan diare, tetapi suatu saat perilaku 

pencegahan diare tidak dipengaruhi oleh 

ketersediaan sarana pembuangan tinja. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,001 (p<0,05). 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 5 

menunjukkan bahwa sebagian responden 

memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 

17 ibu, yang mempunyai pengetahuan cukup 

sebanyak 13 ibu, dan sebanyak 1 ibu 

mempunyai pengetahuan kurang. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah latar belakang pendidikan sebagian 

besar ibu adalah tamatan SMA sebanyak 16 

ibu, sarjana  9 ibu, SMP 7 ibu,terakhir tamat 

SD 5 ibu. Pada tabel tabulasi data juga 

menunjukkan bahwa responden yang 

mempunyai pengetahuan baik didominasi 

oleh responden dengan latar belakang sarjana 

sebanyak 9, kemudian SMA 5, dan SMP 3 

responden. Sedangkan pengetahuan cukup di 

dominasi oleh latar pendidikan SMA 8 

responden, SMP 3 responden, SD 2 

responden. Kemudian untuk pengetahuan 

kurang, hampir merata di setiap latar 

pendidikan SMA  dan SD  masing-masing 3 

sedangkan SMP hanya 1 responden, sehingga 

dapat dikatakan  untuk pengetahuan hampir 

merata di semua latar belakang tingkat 

pendidikan.   

Berdasarkan fakta di atas tidak 

sejalan dengan pendapat Notoatmojo (2007) 

bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan pengetahuannya tentang 

kesehatan. Begitu pula menurut Sunaryo 

(2004) yang menyatakan bahwa pengetahuan 

dipengaruhi oleh pendidikan seseorang. 

Pendidikan akan memberikan pengetahuan 

sehingga terjadi perilaku positif yang 

meningkat. Begitu juga dengan pendapat 

Widyastuti (2005) yang tidak sejalan dengan 

fakta penelitian diatas, menurut Widyastuti 

(2005) orang yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi lebih berorientasi 

pada tindakan preventif, mengetahui lebih 

banyak tentang masalah kesehatan dan 

memiliki status kesehatan yang lebih baik. 

Dari uraian di atas peneliti dapat 

berpendapat bahwa pengetahuan tidak 

dipengaruhi oleh faktor pendidikan dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2009) bahwa tidak ada pengaruh 

antara tingkat pendidikan ibu terhadap 

pengetahuan diare yang dimiliki oleh ibu. 

Sehingga semakin tinggi pendidikan 

responden tidak menunjukkan pengetahuan 

seseorang, karena tidak menutup 

kemungkinan juga bahwa seseorang yang 

berpendidikan rendah juga mempunyai 

pengetahuan yang baik ataupun cukup 

dikarenakan selain dari latar pendidikan 

seseorang, pengetahuan juga dapat didapat 

dari pengalaman, ataupun didapat dari media 

seperti membaca, mendapat informasi dari 

orang lain, mendapat informasi dari media 

maupun dari hasil penyuluhan yang diberikan 

oleh petugas kesehatan dari Puskesmas 

Mulyorejo, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

ataupun dari mahasiswa yang sedang praktek 

di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 25 

responden memiliki sikap positif, dan 12 

responden memiliki sikap negatif. 

Berdasarkan data di temukan responden yang 

mempunyai sikap positif memiliki 

pengetahuan baik sebanyak 13 responden, 

berpengetahuan cukup 10 responden dan 

berpengetahuan kurang 2 responden. 

Sedangkan responden yang memiliki sikap 

negatif memiliki pengetahuan baik 4 

responden, pengetahuan cukup 3 responden, 

dan berpengetahuan kurang 5 responden. 

Sehingga peneliti berpendapat bahwa dalam 

penelitian ini, sikap yang dimiliki responden 

tidak dipengaruhi oleh pengetahuan 

responden, karena berdasarkan fakta yang 

ada bahwa antara sikap positif dan sikap 

negatif memiliki persebaran pengetahuan 

yang merata. 

 Fakta di atas tidak sejalan dengan 

pendapat Notoatmojo (2011) bahwa dalam 

pembentukan sikap yang utuh, pengetahuan, 

pikiran, keyakinan memegang peranan 



 
 

penting artinya tingkat pengetahuan yang 

dimiliki akan memepengaruhi sikap 

seseorang terhadap objek setelah memiliki 

pengetahuan tentang objek tersebut. Begitu 

juga pendapat Azwar (2009) yang tidak 

sejalan dengan fakta penelitian ini, Azwar 

(2009) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya sikap adalah 

tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, 

keyakinan yang dimiliki, pengaruh dari orang 

lain, kebudayaan, media massa, dan faktor 

emosi seseorang tersebut.  

Berdasarkan pendapat Azwar, 

peneliti berpendapat bahwa ada faktor lain 

yang memepengaruhi sikap responden seperti 

pengalaman, keyakinan responden, dan 

keterlibatan kebudayaan yang dianut 

responden sebagai faktor yang 

mempengaruhi sikap responden, meskipun 

perlu di buktikan lagi melalui penelitian 

selanjutnya. Pendapat diatas sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata 

(2011) bahwa sikap yang dimiliki ibu 

bersumber dari respon ibu yang cenderung 

untuk menyenangi atau tidak menyenangi 

terhadap suatu objek dan sifatnya subjektif, 

sehingga peneliti berpendapat bahwa 

terbentuknya sikap tidak ada hubungannya 

dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu 

pada penelitian ini, kemungkinan karena 

disebabkan oleh faktor lain yang 

mempengaruhi sikap ibu seperti keyakinan 

dan pengalaman ibu. 

Peneliti berpendapat bahwa sikap 

tidak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan 

yang dimiliki oleh ibu pada penelitian ini, 

jadi semakin baik pengetahuan yang dimiliki 

oleh ibu maka sikap yang dimiliki oleh ibu 

belum tentu selalu mengarah ke arah sikap 

positif tapi bisa juga mengarah ke arah sikap 

negatif. Peneliti juga berpendapat bahwa ibu 

dengan pengetahuan baik memiliki sikap ke 

arah negatif dikarenakan keyakinan yang 

dimiliki ibu akan mempengaruhi sikap ibu 

dalam  pencegahan diare. 

Hasil penelitian pada tabel 7 

menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden 

memiliki ketersediaan sarana air bersih yang 

baik, dan 10 ibu memiliki ketersediaan 

sarana air bersih yang cukup. Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti kebanyakan 

responden masih banyak yang menggunakan 

air dari sumur, karena memang sebagai 

alternatif ketika belum bisa memasang 

saluran air dari PDAM, juga sebagai 

alternatif lain ketika adanya air karena ada 

masalah pada saluran PDAM yang dimiliki, 

meskipun tidak jarang ditemui sumur dengan 

air yang agak berwarna kecoklatan atau 

kehitaman ketika mengendap. Meskipun ibu 

memiliki ketersediaan sarana air bersih yang 

baik, tetapi ada 6 responden yang jarak 

sumber air bersihnya kurang dari 10 meter 

dari septitank. Menurut hasil observasi 

peneliti, hampir semua ibu untuk air minum 

lebih menggunakan air minum isi ulang atau 

galon, yang memang kondisinya tertutup 

tetapi perlu ada pengecekan kandung kimia 

dan bakteri didalamnya melalui tes di 

laboratorium. 

Berdasarkan pendapat Widiyastuti 

(2005) bahwa karakteristik pekerjaan 

seseorang dapat mencerminkan pendapatan, 

status sosial dan status sosial ekonomi. Status 

pekerjaan seseorang juga mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk memelihara 

kesehatannya dalam hal ini biaya yang 

dikeluarkan untuk memenuhi kesehatannya. 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa 

ketersediaan Sarana Air Bersih (SAB) yang 

dimiliki dipengaruhi status ekonomi 

responden, meskipun dalam penelitian ini 

peneliti tidak memasukkan pertanyaan 

tentang pendapatan keluarga ibu dalam 1 

bulan.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Wulandari (2009) bahwa dalam 

kenyataannya beberapa ibu yang 

menggunakan sumber air yang berasal bukan 

dari sumber air tertutup seperti PDAM, lebih 

disebabkan karena keterbatasan dalam biaya 

guna pemasangan saluran PDAM, 

kebudayaan yang dianut, dan keterbatasan  

sumberdaya yang ada. Berdasarkan 

pernyataan diatas, peneliti berpendapat 

bahwa selain ekonomi, ketersediaan sumber 

air PDAM juga disebabkan oleh keterbatasan 

sarana yang dimiliki ditempat mereka tinggal 

Hasil penelitian pada tabel 8 

menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden 

memiliki ketersediaan sarana pembuangan 

tinja yang baik, 9 ibu memiliki ketersediaan 

sarana pembuangan tinja yang cukup, dan 1 

ibu ditemukan memiliki ketersediaan sarana 

pembuangan tinja yang kurang. Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti hampir semua ibu 

sudah mempunyai jamban dirumah masing-

masing, dan menggunakan jamban leher 

angsa, hanya 1 responden yang masih 

menggunakan jamban cemplung, dan juga 



 
 

sering Buang Air Besar (BAB) disungai yang 

tepat didepan rumahnya.  

Meskipun ketersediaan sarana air 

bersih baik tetapi berdasarkan pengamatan 

peneliti masih menemukan sebagian kecil ibu 

dengan kondisi kebersihan pembuangan tinja 

yang masih kotor dan terdapat vector 

serangga. Peneliti juga mendapati bahwa 

masih ada ibu yang memiliki jamban yang 

jaraknya dengan sumber air hanya terpaut 

jarak 5 meter dan berada diruang tamu, 

dikarena tidak memiliki lahan yang cukup. 

Menurut  Notoatmojo (2011) syarat suatu 

jamban ber septitank dikatakan baik adalah  

harus minimal berjarak 10 meter dari sumber 

air bersih, terlindung dari serangga dan 

binatang serta terlindungi dari pandangan 

orang lain, yang dapat dikatakan sebagai 

pemicu terjadinya diare. Sesuai dengan 

penelitian Utama (2013) bahwa ibu yang 

memiliki sumber air bersih dan jaraknya 

kurang dari 10 meter dapat memicu 

terjadinya diare, apabila airnya dikonsumsi. 

Berdasarkan uraian di  atas, peneliti 

berpendapat bahwa memang mayoritas 

ketersediaan sarana pembuangan tinja yang 

dimiliki ibu baik, tetapi masih banyak 

permasalahan yang harus dibenahi 

diantaranya jarak septictank  dengan sumber 

air bersih yang masih kurang dari 10 meter, 

dan masih kurangnya menjaga kebersihan 

yang ditandai dengan masih ditemukannya 

vector serangga sehingga perlu adanya 

sosialisasi pendidikan tentang sarana 

pembuangan tinja yang baik, seperti 

pentingnya menjaga kebersihan jamban, dan 

tentang jarak ideal antara septictank  dengan 

sumber air bersih kepada ibu dan keluarga 

melalui petugas sanitasi dan perawat 

komunitas. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian 

responden memiliki perilaku baik sebanyak 

23 ibu (62%), dan yang mempunyai perilaku 

cukup sebanyak 14 ibu (38%). Pada 

umumnya ibu sudah berperilaku baik dalam 

pencegahan diare, seperti yang diutarakan 

oleh Amiruddin (2007) bahwa perilaku 

pencegahan diare seperti hygiene dalam 

sebelum dan sesudah pemberian makan baik 

ASI maupun makanan pendamping, 

menggunakan air bersih, menggunakan 

jamban untuk membuang tinja. Tetapi disisi 

lain peneliti berdasarkan jawaban kuesioner 

responden, juga masih mendapati banyak 

juga ibu yang belum melakukan hygiene 

dengan benar, diantaranya tidak 

membersihkan puting susu dan cuci tangan 

sebelum menyusui, dan merebus botol 

setelah mencuci botol susu. Menurut Depkes 

RI (2011) penyebab diare dapat berasal dari 

faktor perilaku yang tidak sehat diantaranya 

tidak menjaga kebersihan (hygiene) alat 

makan dengan benar, dan ditambah lagi 

menurut Iswari (2011) sebagian besar kuman 

infeksius penyebab diare ditularkan lewat 

oral, dan salah satu pencegahan diare pada 

balita yang mendapatkan ASI adalah dengan 

membersihkan puting ibu dengan 

menggunakan ASI itu sendiri.  

Pada penanganan awal diare dirumah 

masih ditemukan ibu yang belum 

memberikan oralit, kebanyakan ibu masih 

memilih menggunakan obat anti diare yang 

dijual ditoko-toko. Padahal menurut 

Nurjanah (2013) penanganan awal diare 

dirumah adalah memberikan oralit, obat Zinc 

selama 10 hari, pemberian ASI tetap 

dilanjutkan, antibiotik sesuai indikasi. 

Sedangkan untuk penggunaan sarana yang 

dimiliki seperti pembuangan tinja masih 

banyak yang langsung membuang popoknya 

ke tempat sampah tanpa mencucinya terlebih 

dahulu. 

Sehingga menurut pendapat peneliti, 

secara umum perilaku ibu dalam pencegahan 

diare dalam kategori baik, tetapi lebih lanjut 

menurut peneliti perlu adanya peningkatan 

informasi lagi tentang hygine dalam 

memberikan ASI, dalam membersihkan botol 

susu, penanganan awal diare dirumah, dan 

penggunaan sarana pembuang tinja yang 

lebih optimal melalui berbagai program yang 

dimiliki oleh Puskesmas Mulyorejo sendiri 

seperti melalui penyuluhan saat Posyandu, 

sehingga dapat memaksimalkan perilaku 

pencegahan diare mengingat beberapa ibu 

masih kesulitan dalam beberapa tindakan 

pencegahan seperti hygine dalam 

memberikan ASI, dalam membersihkan botol 

susu, penanganan awal diare dirumah, dan 

penggunaan sarana pembuang tinja . 

Hasil uji statistik menggunakan uji 

non parametrik  Rank Spearman koefisien 

korelasi pengetahuan tentang pencegahan 

diare dengan perilaku pencegahan diare pada 

ibu dengan balita diare adalah 0,706. Angka 

ini menunjukkan hubungan (korelasi) yang 

kuat antara pengetahuan ibu tentang 

pencegahan diare dengan perilaku 



 
 

pencegahan diare oleh ibu pada anak usia 1-3 

tahun. Jadi dapat diartikan bahwa semakin 

meningkat pengetahuan tentang pencegahan 

diare maka semakin baik perilaku 

pencegahan diare pada ibu dengan anak usia 

1-3 tahun yang mengalami diare. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,000 (p<0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada 

hubungan antara pengetahuan  ibu tentang 

pencegahan diare dengan perilaku 

pencegahan diare oleh  ibu pada anak usia 1-

3 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Notoatmojo (2011) bahwa 

pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya perilaku 

(tindakan) seseorang. Berdasarkan teori yang 

disampaikan oleh Notoatmojo diatas peneliti 

berpendapat bahwa ibu yang memiliki 

pengetahuan baik tentang pencegahan diare 

akan lebih mudah dalam melaksanakan apa 

yang diketahuinya dalam pencegahan diare 

sehingga akan menyebabkan perilaku 

pencegahan diarenya menjadi baik baik. Hal 

diatas juga di perkuat dalam teori perilaku 

WHO yang disampaikan oleh Notoatmojo 

(2010) bahwa salah satu alasan pokok 

seseorang berperilaku adalah pemikiran dan 

perasaan yang berupa pengetahuan, persepsi, 

sikap,kepercayaan-kepercayaan,dan penilaian 

terhadap objek kesehatan.  

Penyebab tidak meratanya 

pengetahuan yang dimiliki responden 

menurut peneliti disebabkan oleh 

keterbatasan informasi, dikarenakan waktu, 

dan luasnya wilayah kerja Puskesmas 

Mulyorejo sehingga dalam memberikan dan 

metode untuk memberikan penyuluhan  

tentang pencegahan diare disemua wilayah 

kurang bisa tercakup oleh program-program 

yang dimiliki Puskesmas pembantu, sehingga 

masih ditemukan ibu dengan pengetahuan 

kurang, sehingga berdampak pada perilaku 

pencegahan, dan berdampak pula pada angka 

kejadian diare.  

Adanya ibu yang memiliki 

pengetahuan cukup namun perilaku 

pencegahannya yang cukup pula seharusnya 

bisa ditingkatkan pengetahuannya melalui 

penyuluhan sehingga jangan sampai perilaku 

pencegahannya menjadi kurang, yang 

berdampak pada meningkatnya angka 

kejadian diare. Sedangkan ibu yang memiliki 

pengetahuan kurang tetapi memilki perilaku 

cukup, peneliti berpendapat bahwa mungkin 

bisa disebabkan oleh kepercayaan, kebiasaan 

dan pengalaman yang didapat orang lain 

yang dianggap sebagai acuan (Reference). 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Notoatmojo (2011) bahwa banyak hal yang 

mempengaruhi perilaku yaitu pemikiran dan 

perasaan, acuan kepada orang penting, 

sumberdaya yang ada, maupun budaya yang 

dianut, dimana tidak semua faktor diatas 

peneliti teliti, sehingga peneliti berpendapat 

banyak faktor perancu yang mempengaruhi, 

sehingga terjadi abnormalitas dalam data.  

Dari hasil uji statistik menggunakan 

uji non parametrik korelasi Rank Spearman 

koefisien korelasi sikap tentang pencegahan 

diare dengan perilaku pencegahan diare pada 

ibu dengan balita diare adalah 0,509. Angka 

ini menunjukkan hubungan (korelasi) yang 

sedang antara sikap ibu tentang pencegahan 

diare dengan perilaku pencegahan diare oleh 

ibu pada anak usia 1-3 tahun sebab koefisien 

korelasinya mendekati 1 (dengan arah 

hubungan positif). Jadi dapat diartikan bahwa 

semakin meningkat sikap tentang pencegahan 

diare maka semakin baik perilaku 

pencegahan diare pada ibu dengan anak usia 

1-3 tahun yang mengalami diare. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,001(p<0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada 

hubungan antara sikap ibu tentang 

pencegahan diare dengan perilaku 

pencegahan diare oleh  ibu pada anak usia 1-

3 tahun 

Menurut WHO bahwa sikap akan 

terwujud  dalam tindakan tergantung pada 

situasi saat itu, mengacu pada pengalaman 

orang lain, berdasarkan banyak atau 

sedikitnya pengalaman seseorang dan nilai 

dalam masyarakat. Menurut Azwar (2011)  

hubungan sikap dan perilaku sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor situasional 

tertentu. Oleh karena itu perilaku dapat 

disandarkan pada sikap, akan berbeda-beda 

dari waktu  ke waktu dan dari situasi ke 

situasi lainnya. 

Responden yang mempunyai sikap 

positif terhadap pencegahan diare  akan lebih 

mudah melakukan pencegahan diare secara 

baik dan optimal, apalagi jika didukung 

dengan pengetahuan yang baik, namun ada 

kalanya sikap tidak terwujud dalam suatu 

perilaku dikarena keterbatasan kemampuan 

responden dalam bertindak. Ibu dengan sikap 

negatif kemungkinan disebabkan 



 
 

pengetahuan yang rendah tentang 

pencegahan diare, sedangkan pada penelitian 

ini responden yang memiliki sikap negatif 

tetapi memiliki perilaku pencegahan yang 

cukup, kemungkinan disebabkan oleh 

pengetahuan yang dimiliki responden dalam 

keadaan cukup maupun baik.  

Selain sikap, ada banyak hal yang 

mempengaruhi perilaku diantaranya 

pengetahuan, keyakinan, kepercayaan yang 

dimiliki ibu juga kebudayaan yang dianut 

ibu. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh 

Notoatmojo (2010) bahwa berdasarkan teori 

perilaku WHO alasan pokok seseorang 

bertindak adalah pemikiran dan perasaan 

yang berbentuk sikap, pengetahuan, 

kepercayaan, diambah terdapat faktor orang 

yang dijadikan sebagai acuan, sumberdaya, 

dan juga budaya yang dianut responden.  

Peneliti berpendapat bahwa ibu yang 

memiliki sikap positif tetapi perilaku 

pencegahannya kurang kemungkinan 

disebabkan oleh pengetahuannya kurang, 

lebih lanjut penyebabnya kemungkinan 

disebakan oleh kurangnya informasi dari 

tenaga kesehatan maupun dukungan yang 

kurang dari lingkungan keluarga, sehingga 

dalam proses perilaku pencegahannya kurang 

optimal, sehingga menurut peneliti perlu 

adanya pendidikan lebih lanjut untuk 

meningkatkan sikap terhadap pencegahan 

diare.  

 Hasil uji statistik menggunakan uji 

non parametrik korelasi Rank Spearman 

koefisien korelasi Kondisi Sarana Air Bersih 

(SAB) yang digunakan ibu dengan perilaku 

pencegahan diare pada ibu dengan balita 

diare adalah 0,529. Angka ini menunjukkan 

hubungan (korelasi) yang sedang antara 

kondisi Sarana Air Bersih (SAB) yang 

digunakan  ibu dengan perilaku pencegahan 

diare oleh ibu pada anak usia 1-3 tahun sebab 

koefisien korelasinya mendekati 1 (dengan 

arah hubungan positif). Jadi dapat diartikan 

bahwa semakin meningkat kondisi Sarana 

Air Bersih (SAB) yang digunakan  ibu maka 

semakin baik perilaku pencegahan diare pada 

ibu dengan anak usia 1-3 tahun yang 

mengalami diare. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

signifikansinya (p) adalah 0,001(p<0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada 

hubungan antara kondisi Sarana Air 

Bersih(SAB) yang digunakan ibu dengan 

perilaku pencegahan diare oleh  ibu pada 

anak usia 1-3 tahun. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa responden yang memiliki 

ketersedian Sarana Air Bersih yang baik 

memiliki perilaku pencegahan yang baik 

pula, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Chayatin (2009) bahwa ketersediaan  air 

bersih yang baik dan tercukupi, harus dapat 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

karena persediaan yang kurang dan buruk 

dapat memudahkan timbulnya penyakit di 

masyarakat, ditambah lagi penyakit yang 

menyerang manusia dapat ditularkan dan 

disebarkan melalui media air yang digunakan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Pernyataan di atas juga mendukung 

pernyataan yang disampaikan oleh Mubarak 

(2009) bahwa masyarakat yang terjangkau 

oleh penyediaan air bersih mempunyai resiko 

yang rendah terhadap penyakit diare bila 

dibandingkan dengan masyarakat yang 

kebutuhan air bersihnya kurang. Berdasarkan 

teori perilaku WHO  yang disampaikan oleh 

Notoatmojo (2010) bahwa dalam berperilaku 

seseorang salah satunya dipengaruhi oleh 

sumberdaya yang dimiliki oleh responden 

yang mencakup fasilitas, dalam hal ini adalah 

Sarana Air Bersih (SAB) dan sarana 

pembuangan tinja. Dari pernyataan tersebut 

bahwa memang terbukti secara teoritis jika 

keduanya memang berhubungan.  

Dengan melihat hasil penelitian dan 

teori yang ada, peneliti berpendapat bahwa 

guna mencegah kejadian diare, salah satu 

caranya adalah dengan menyediankan sarana 

air bersih yang memadahi baik kualitas 

maupun kuantitasnya, sebab air adalah salah 

satu sarana penularan penyakit salah satunya 

adalah diare, sehingga dengan tersedianya 

sumber air bersih yang baik akan 

menurunkan resiko terhadap penyakit diare. 

Dengan melihat bahwa ada hubungan 

ketersedian Sarana Air Bersih dengan 

perilaku ibu dalam pencegahan diare pada 

anak usia 1-3 tahun, maka perlu ada peran 

penting pemerintah dalam hal ini pemerintah 

kota Surabaya khususnya dinas Perusahaan 

Air Minum Daerah (PDAM) agar mampu 

memberikan air yang cukup dan merata ke 

seluruh masyarakat, serta mengawasi dan 

mengontrol air yang disuplai ke masyarakat, 

dan dinas kesehatan kota Surabaya 

khususnya bagian sanitasi untuk secara rutin 

memeriksa keadaan sanitasi lingkungan 



 
 

terutama air yang digunakan oleh ibu untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari.  

Hasil uji statistik menggunakan uji 

non parametrik korelasi Rank Spearman 

koefisien korelasi Kondisi Sarana 

pembuangan tinja yang digunakan ibu 

dengan perilaku pencegahan diare pada ibu 

dengan balita diare adalah 0,533. Angka ini 

menunjukkan hubungan (korelasi) yang kuat 

antara kondisi Sarana Pembuangan Tinja  

yang digunakan  ibu dengan perilaku 

pencegahan diare oleh ibu pada anak usia 1-3 

tahun sebab koefisien korelasinya mendekati 

1 (dengan arah hubungan positif). Jadi dapat 

diartikan bahwa semakin meningkat Kondisi 

Sarana pembuangan tinja yang digunakan ibu 

maka semakin baik perilaku pencegahan 

diare pada ibu dengan anak usia 1-3 tahun 

yang mengalami diare. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa responden yang memiliki ketersediaan 

sarana pembuangan tinja yang baik memiliki 

perilaku pencegahan yang baik pula, ini 

sesuai pendapat yang dikemukakan oleh 

Mubarak (2009) banyak faktor yang 

mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang, 

diantaranya pembuangan limbah kotoran 

manusia atau tinja,dimana ketika 

pembuangan limbah kotoran manusia atau 

tinja yang buruk akan menimbulkan berbagai 

macam penyakit diantaranya diare. 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Iswari 

(2011) bahwa pembuangan tinja merupakan 

bagian terpenting dari kesehatan lingkungan, 

pembuangan tinja yang tidak tepat dapat 

mempengaruhi terhadap insiden penyakit 

yang penularannya melaui tinja diantaranya 

diare.  

Dapat disimpulkan bahwa memang 

ada hubungan secara teoritis diantara 

keduanya. Berdasarkan data juga ditemukan 

ibu yang memiliki ketersediaan sarana 

pembuangan tinja yang kurang tetapi 

memilki perilaku yang cukup, peneliti 

berpendapat bahwa terdapat faktor perancu 

lain yang menyebabkan perilakunya menjadi 

cukup, disebakan berdasarkan teori yang 

digunakan oleh peneliti yaitu teori perilaku 

WHO terdapat banyak faktor diantaranya 

persepsi dan keyakinan yang dimiliki oleh 

responden tersebut apalagi ditunjang dengan 

kematangan umur yang dimiliki responden. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan Hurlock (2005) bahwa usia 

matang akan memiliki pergaulan yang luas, 

dan mendapat banyak informasi dan hal itu 

yang akan membentuk persepsi seseorang. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan Oleh 

Notoatmojo (2010) tentang teori perilaku 

WHO  bahwa salah satu alasan seseorang 

bertindak atau berperilaku adalah pemikiran 

dan perasaan yang dimiliki seseorang yang 

diwujudkan dalam bentuk pengetahuan , 

sikap, persepsi dan kepercayaan. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Penelitian yang telah dilakukan pada 

ibu dengan anak usia 1-3 tahun di wilayah 

Puskesmas Mulyorejo Surabaya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengetahuan, 

sikap,  ketersediaan Sarana Air Bersih 

(SAB), ketersediaan sarana pembuangan tinja 

dapat meningkatkan perilaku pencegahan 

diare oleh ibu pada anak usia 1-3 tahun. 

 

Saran 

Instansi kesehatan (Puskesmas) dapat 

melakukan pemberdayaan masyarakat 

melalui program posyandu dan pembentukan 

kader lingkungan. Tenaga kesehatan di 

Puskesmas Mulyorejo lebih aktif lagi 

memberikan pendidikan tentang pencegahan 

diare. Peneliti selanjutnya diharapkan 

Mengadakan penelitian lebih lanjut beberapa 

faktor yang berhubungan dengan perilaku 

pencegahan yang belum diteliti oleh peneliti 

diantaranya, kepercayaan, persepsi, sosial 

ekonomi, dan sosial budaya. 
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