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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit diare merupakan masalah global dengan angka kesakitan dan 

kematian yang tinggi di dunia. Word Health Organization (WHO) tahun 2013 

menyatakan bahwa diare menjadi penyebab kematian kedua pada anak usia 

dibawah 5 tahun. Terdapat kasus diare dengan jumlah 1,7 miliar yang telah 

membunuh 760.000 anak usia dibawah 5 tahun dalam setiap tahunnya 

(WHO, 2013 : 1). UNICEF (2013) melaporkan bahwa di Indonesia pada 

tahun 2012 tercatat ada 152.000 anak di bawah 5 tahun meninggal karena 

pneumonia dan diare (Razak, 2013 : 1). 

Data penderita diare di Indonesia pada tahun 2008 – 2013 yaitu pada 

tahun 2008 terdapat 4.844.230, tahun 2009 terdapat 4.422.42, tahun 2010 

terdapat 5.090.212, tahun 2011 terdapat 4.182.416, tahun 2012 terdapat 

2.843.801, dan tahun 2013 terdapat 4.128.256 kasus diare. Angka penderita 

diare sangat berfluktuasi dari tahun 2008 – 2013 dan pada tahun 2012 ke 

2013 terjadi peningkatan jumlah penderita diare dari 2.843.801 menjadi 

4.128.256 (Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, 2014 : 107–108).  

Berdasarkan hasil survei IDHS (Indonesian Demographic Health Survey) 

tahun 2007 pada balita usia 0 sampai 59 bulan atau 0 sampai <5 tahun 

berkaitan dengan praktek keluarga  dalam penanganan diare masih sangat 

rendah terlihat dari data menunjukkan penderita diare yang dibawa ke sarana 

kesehatan ada (31,3%), pemberian cairan selama diare (15%-24%), pemberian 
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makanan selama diare (44%-48%), pemberian ORT (Oral Rehidration Theraphy) 

(56%). Maka dari itu tenaga kesehatan perlu menginformasikan dan 

melibatkan keluarga dalam melakukan penanganan diare yang tepat (Dirjen 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2011 : 10). 

Dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga 

berupaya mengatasi masalah diare dengan memperbarui tatalaksana diare 

yang telah disesuaikan dengan rekomendasi dari WHO, UNICEF dan IDAI. 

Tatalaksana diare untuk petugas kesehatan yang dikenal sebagai LINTAS 

DIARE (lima langkah tuntaskan diare) adalah satu strategi pengendalian 

penyakit diare. LINTAS DIARE meliputi lima langkah sebagai berikut : (1) 

Pemberian oralit, (2) Pemberian zinc selama 10 hari, (3) Pemberian ASI dan 

makanan sesuai umur, (4) Antibiotika selektif, (5) Pemberian nasihat pada ibu 

atau keluarga untuk kembali ke petugas kesehatan jika ada tanda – tanda 

bahaya (Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2011 : 

12). 

Berdasarkan panduan yang ada di atas ibu hanya dapat melakukan 

beberapa tindakan sebagai berikut : (1)Pemberian oralit, (2)Pemberian zinc 

selama 10 hari berturut – turut bersamaan dengan cairan rehidrasi oral / Oral 

Rehydration Solution (ORS), (3)Pemberian ASI eksklusif dan makanan, (4) Ibu 

segera membawa anak yang mengalami diare ke petugas kesehatan jika 

menunjukkan tanda – tanda bahaya (Dirjen Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan, 2011 : 13–21). Dalam hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Wulandari (2012 : 5–7) yang menyatakan bahwa penggunaan oralit 

dan suplemen zinc masih belum optimal ditingkat rumah tangga. Padahal 

menurut Poerwati (2013 : 241–242) dalam penelitiannya mengungkapkan 



3 
 

bahwa pemberian terapi suplemen zinc dapat memberikan lama rawat inap 

yang lebih pendek (1 hari) dibandingkan tanpa pemberian suplemen zinc. 

Khan W.U. & Sellen (2011) dalam WHO (2013 : 1) juga menyatakan bahwa 

suplemen zinc dapat mengurangi durasi tingkat keparahan diare dan dapat 

mencegah terjadinya kekambuhan diare 2 – 3 bulan kedepannya. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang diperoleh 

menunjukkan bahwa angka penyakit diare masih tinggi pada bulan Januari 

sampai Desember tahun 2014 tercatat pada anak usia 0 sampai 4 tahun ada 

4928 kasus anak yang mengalami diare. Dari data tersebut menurut kategori 

usia yaitu anak usia < 1 tahun laki – laki sebesar 919 orang, perempuan 

sebesar 856 orang. Pada anak usia 1 - 4 tahun yang mengalami diare tercatat 

laki – laki sebesar 1719 orang, perempuan sebesar 1434 orang. Irena et al. 

(2011 : 110) menyatakan bahwa diare sering terjadi pada anak usia 0 – 22  

bulan, pada anak laki – laki dengan jumlah 55,3 % dan perempuan sebanyak 

44,7%, hal ini menunjukkan bahwa anak laki – laki memiliki angka kejadian 

lebih besar dibandingkan anak perempuan. Angka kejadian diare dari setiap 

puskesmas di Malang pada bulan Januari sampai Desember tahun 2014 yaitu 

Arjuno (265 kasus), puskesmas Bareng (211 kasus), puskesmas Pandanwangi 

(243 kasus), puskesmas Arjowinangun (207 kasus), puskesmas Ciptomulyo 

(538 kasus), puskesmas Kedung Kandang (482 kasus), puskesmas Gribig (276 

kasus), puskesmas Janti (390 kasus), puskesmas Dinoyo (270 kasus), 

puskesmas Kendal Sari (247 kasus).  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 20 ibu yang 

mempunyai anak usia 0 – 5 tahun yang pernah mengalami diare dan yang 

sedang mengalami diare di kelurahan Karang Besuki kecamatan Sukun 
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menyatakan bahwa ibu memberikan obat anti diare yang dibeli di toko (25%), 

ibu memberikan makanan seperti biasa dan bukan makanan lunak pada saat 

anak diare (70%), ibu memberikan minum sama seperti biasa seperti sebelum 

mengalami diare (60%), ibu tidak memaksa makan atau minum jika anak telah 

malas untuk makan dan minum (75%), dan pada saat anak mengalami diare 

pertama ibu tidak memberikan satu gelas air setiap kali setelah anak defekasi 

(50%). Sedangkan ibu yang tidak membeli obat anti diare di toko sekitar 75%, 

ibu yang memberikan makanan lebih dan makanan lunak sekitar 30%, ibu 

memberikan minum lebih dari biasanya sebanyak 40%, ibu yang memaksa 

anak untuk tetap makan dan minum meskipun malas makan dan minum 

sebanyak 25%, dan ibu memberikan segelas air setiap kali setelah anak buang 

air besar 50%. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa perilaku keluarga terutama pada 

ibu tentang penanganan dan perawatan anak yang mengalami diare masih 

sangat rendah. Maka sebagai tenaga kesehatan kita perlu mengajarkan tentang 

penanganan diare yang tepat pada keluarga terutama ibu, sehingga 

penanganan diare yang tepat dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari  

tingkat puskesmas sampai rumah tangga. Tenaga kesehatan dan orang yang 

ada dalam bidang kesehatan di harapkan memberikan Health Promotion tentang 

penanganan, dan pemeriksaan yang tepat pada ibu yang mempunyai anak 

dengan riwayat diare. 

Health Promotion dapat dijadikan salah satu intervensi keperawatan 

mandiri yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam 

penanganan diare. Kemampuan ibu dalam melakukan penanganan diare akan 

dinilai dari dua aspek yaitu pengetahuan ibu dalam melakukan penanganan 
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pertama diare dan sikap ibu dalam melakukan penanganan pertama diare. 

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Ismarwati, et al. 

(2011 : 73) yang menyatakan bahwa Health Promotion dapat meningkatkan 

sikap positif dalam deteksi dini kanker serviks pada ibu – ibu pengajian As 

Sakinah. Dewi N.S. (2008 : 21) juga mengatakan bahwa Pendidikan kesehatan 

dengan metode peer education sangat efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap dalam pencegahan HIV/AIDS pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK). Sedangkan menurut pernyataan  Notoatmodjo (2007, 

dalam Kholid, 2012 : 9–10) bahwa promosi kesehatan memberikan 

kemampuan pada masyarakat agar mereka mampu memelihara, menjaga dan 

meningkatkan derajat kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Health 

Promotion  cukup baik untuk dijadikan salah satu cara untuk mengatasi 

masalah yang ada di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Health Promotion Terhadap Peningkatan Kemampuan Ibu dalam 

Penanganan Pertama Diare pada Anak Usia 0 – 5 tahun”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : “Adakah Pengaruh Health Promotion Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Ibu dalam Penanganan Pertama Diare pada Anak Usia 0 – 5 

tahun”. 

 

 

 

 



6 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

   Untuk mengetahui adakah Pengaruh Health Promotion Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Ibu dalam Penanganan Pertama Diare pada Anak 

Usia 0 – 5 Tahun. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Identifikasi pengetahuan ibu dalam penanganan pertama diare sebelum 

diberikan Health Promotion. 

1.3.2.2 Identifikasi pengatahuan ibu dalam penanganan pertama diare sesudah 

diberikan Health Promotion. 

1.3.2.3 Identifikasi sikap ibu dalam penanganan pertama diare sebelum diberikan 

Health Promotion. 

1.3.2.4 Identifikasi sikap ibu dalam penanganan pertama diare sesudah diberikan 

Health Promotion. 

1.3.2.5  Menganalisis pengetahuan dan sikap ibu dalam penanganan pertama diare 

setelah diberikan Health Promotion. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

   Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bagi peneliti adalah 

untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian. Peneliti 

juga dapat memperluas wawasan pengetahuan teori dan praktik keperawatan 

mengenai Health Promotion terhadap peningkatan kemampuan ibu dalam 

penanganan pertama diare pada anak. 
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1.4.2 Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan 

   Manfaat dari penelitian ini bagi tenaga kesehatan adalah dapat 

menjadi masukan bagi tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan program 

promosi kesehatan terutama mengenai penanganan diare untuk menurunkan 

angka kejadian diare yang masih tinggi dan menjadi masalah kesehatan pada 

anak usia dibawah 5 tahun. 

1.4.3 Manfaat Bagi Pendidikan Keperawatan  

   Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pendidikan keperawatan yaitu 

untuk memberikan kontribusi penting bagi ilmu keperawatan dalam Health 

Promotion untuk meningkatkan keterampilan khususnya dalam penanganan 

pertama diare sehingga dapat dijadikan acuan dalam asuhan keperawatan pada 

anak. 

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

   Manfaat bagi peneliti selnjutnya yaitu untuk menambah data dalam 

melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pemberian Health Promotion yang 

dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penanganan diare dan 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan studi pustaka tambahan bagi 

penelitian selanjutnya. 

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat 

   Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk menambah 

keterampilan dalam penanganan diare dan menjadi masukan bagi masyarakat 

agar dapat melakukan penanganan yang tepat pada anak yang mengalami 

diare. 
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1.5 Batasan Penelitian 

 Untuk mempermudah dan mempertegas lingkup penelitian , maka penelitian 

ini diberi batasan penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Media dari Health Promotion yang digunakan adalah presentasi, hard copy materi, 

dan video. 

1.5.2 Health Promotion yang diberikan adalah tentang diare, penanganan, dan cara 

pemeriksaannya. 

1.5.3 Responden penelitian ini adalah Ibu yang mempunyai anak usia 0 sampai 5 

tahun yang mempunyai riwayat diare. 

1.6 Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah : 

1.6.1 Rahmawati et al. (2008 : 118), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kebutuhan Program Promosi Pencegahan Diare pada Anak Berusia dibawah 

Dua Tahun di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa program promosi kesehatan diare yang dilakukan di 

puskesmas piyungan  tidak dapat mengurangi berbagai anggapan yang kurang 

tepat terhadap diare , terhadap pencegahan, dan terhadap penanganan diare. 

Masyarakat belum dapat melihat hubungan antara diare dengan lingkungan 

dan pemberian air susu ibu. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi diare 

adalah mengenai semua hal yang berkaitan dengan diare. Metode yang dipilih 

untuk menyampaikan adalah melalui pidato dengan menggunakan leaflet, 

folder, dan booklet. Sumber informasi yang sesuai untuk memberikan 

informasi adalah tenaga kesehatan dengan waktu yang teratur setiap bulannya. 
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   Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan media 

presentasi, hard copy, dan video. Penelitian yang akan diteiti oleh peneliti 

berbeda variabel dan lokasi penelitian. Dan juga peneliti memfokuskan pada 

ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun yang pernah mengalami diare. 

1.6.2 Iswari (2011 : 93–98), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor 

Risiko Kejadian Diare pada Anak Usia dibawah 2 Tahun di RSUD Koja 

Jakarta”. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor ibu yang berhubungan 

dengan kejadian diare adalah kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum 

memberikan makan pada anak. 

   Sedangkan perbedaan dari peneliti adalah lokasi penelitian, variabel 

dan memfokuskan pada ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun yang 

pernah mengalami diare. 

1.6.3 Kurniati et al. (2013 : 1), dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Ibu dalam 

Penanganan Diare pada Anak Balita Etnis Bima di Wilayah Kerja Puskesmas 

Paruga Kota Bima”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

populasi dalam penelitian in semua balita yang pernah berkunjung dan 

tercatat dibuku register posyandu puskesmas paruga pada bulan April – juni 

tahun 2013 sebanyak 103 balita dan jumlah sampel 81 balita. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat hubungan antara pengetahuan (P = 0,027), dukungan 

keluarga (P = 0,000) dengan upaya penanganan diare pada anak balita Etnis 

Bima. Dan usia ibu (P = 0,158), tingkat pendidikan ibu (P = 0,410) sikap ibu 

(P = 0,652), dan aksessibilitas (P = 0,623) tidak terdapat hubungan dengan 

upaya penanganan diare pada anak balita Etnis Bima. 
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   Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dengan Health 

Promotion menggunakan media presentasi, hard copy, dan video. Penelitian yang 

akan diteiti oleh peneliti berbeda variabel dan lokasi penelitian. 

1.6.4 Pati (2011 : 17–18), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Ibu terhadap 

Durasi Diare Akut Anak Umur 6-24 Bulan selama Perawatan di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 35 penderita yang 

memenuhi kriteria penelitian. Korelasi skor total pengetahuan ibu terhadap 

durasi perawatan didapatkan korelasi positif (0,27) dengan kekuatan korelasi 

lemah. Korelasi skor total sikap ibu terhadap durasi perawatan didapatkan 

korelasi negatif (-0,107) dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total 

praktek ibu terhadap durasi perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,034) 

dengan kekuatan korelasi lemah. Dan untuk korelasi skor total KAP 

(Knowledge, attitude, practise) ibu terhadap durasi perawatan didapatkan korelasi 

negatif (-0,032) dengan kekuatan korelasi lemah. Jadi hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan terdapat korelasi negatif dan kekuatan korelasi lemah secara 

analisis korelasi antara peranibu dengan durasi diare akut anak umur 6-24 

bulan selama perawatan di RSUP Dr.Kariadi Semarang. 

   Sedangkan perbedaan dari peneliti adalah lokasi penelitian, variabel 

dan memfokuskan pada ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun yang 

pernah mengalami diare. 

 


