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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tingkat global, diare merupakan penyebab kedua kematian balita 

setelah pneumonia. Beban global diare pada balita tahun 2011 berdasarkan 

WHO adalah 9,0% (760.000 balita meninggal) dan 0.1% untuk kematian 

neonatus. Diare menyebabkan 801.000 kematian anak setiap tahunnya atau 

membunuh 2.195 anak per harinya.(1) Diperkirakan lebih dari 10 juta anak 

berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahunnya, sekitar 20% meninggal 

karena diare.(2) 

Saat ini morbiditas diare di Indonesia sebesar 195 per 1.000 penduduk 

dan angka ini merupakan yang tertinggi di Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN). Anak balita mengalami rata-rata 3-4 kali kejadian diare per 

tahun atau hampir 15,0%-20,0% waktu hidup anak dihabiskan untuk diare. 

Angka mortalitas balita di Indonesia juga masih tergolong tinggi jika 

dibandingkan dengan negara anggota ASEAN, dan menduduki rangking ke-6 

tertinggi setelah Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan 

Singapura.(3) 

Penderita diare balita (umur 1-4 tahun) di DIY tergolong tinggi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi pendahuluan di Dinkes DIY, pada 

bulan Januari - Agustus 2018 jumlah jumlah anak yang menderita diare di 

Kabupaten Sleman 1338 penderita, Kabupaten Gunungkidul 1316 penderita, 

Kota Yogyakarta sebanyak 881 penderita, Kabupaten Bantul 463 penderita, dan 
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Kabupaten Kulonprogo 468 penderita.(4) Untuk menurunkan kematian karena 

diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat.(5)  

Diare membawa kematian lebih cepat pada anak-anak dibanding orang 

dewasa karena terjadinya dehidrasi dan malnutrisi.(6) Diare pada anak merupakan 

masalah yang sebenarnya dapat dicegah dan ditangani. Salah satu cara sederhana 

pencegahan diare pada anak yang dapat dilakukan adalah dengan cuci tangan 

pakai sabun.(7) 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan perilaku sehat yang telah 

terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti 

diare, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan flu burung, bahkan disarankan 

untuk mencegah penularan influenza. Banyak pihak yang telah memperkenalkan 

perilaku ini sebagai intervensi kesehatan yang sangat mudah, sederhana dan 

dapat dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Berbagai survey di 

lapangan menunjukan adanya penurunan angka ketidakhadiran anak karena sakit 

yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut diatas, setelah diintervensi 

dengan CTPS.(8) 

Menurut World Health Organization (WHO) mencuci tangan pakai 

sabun dapat menurunkan resiko diare hingga 50%. Menurut penelitian yang 

dilakukan di Pakistan, yang dilakukan oleh Luby, dkk (2005) menemukan bahwa 

mencuci tangan dengan sabun mengurangi infeksi saluran pernafasan yang erat 

hubungannya dengan pneumonia yang mencapai sekitar >50%. Macam- macam 

penyakit yang dapat timbul akibat kebiasaan tidak mencuci tangan antara lain, 

diare, infeksi saluran pernafasan, dan  cacingan. Hasil pencapaian mencuci 
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tangan yang benar pada waktu 5 kritis, antara lain : sebelum makan besar 35,6%, 

sebelum menyusui 52,12%, sebelum menyiapkan makan 52,88%, setelah buang 

air besar (BAB) 65,15%, dan setelah menceboki bayi 62,26%.(8) 

Survey Health Service Program Tahun 2011 tentang persepsi dan 

perilaku terhadap kebiasaan mencuci tangan menemukan bahwa sabun telah 

sampai ke hampir setiap rumah di Indonesia, namun sekitar 3% yang 

menggunakan sabun untuk cuci tangan, sedangkan di desa angkanya bisa lebih 

rendah lagi. Data dari indeks pembanguan kesehatan masyarakat (IPKM) tahun 

2010, presentase penduduk indonesia yang berperilaku benar dalam melakukan 

cuci tangan adalah secara rata-rata nasional baru 24,3%.(9) 

Tangan merupakan anggota tubuh yang sangat berperan dalam 

perpindahan kuman penyakit, mulai saat bersalaman, memegang pintu kamar 

kecil, menyentuh benda yang sering disentuh orang seperti uang, dan 

sebagainya. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu bebas dari penyakit. 

Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang, 

cairan tubuh, makanan atau minuman yang terkontaminasi apabila tidak dicuci 

dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit kepada orang lain, 

oleh karena itu sangat penting membebaskan tangan kita dari berbagai jenis 

kuman penyakit tersebut dengan mencuci tangan menggunakan sabun.(10) 

Mencuci tangan dengan air saja ternyata tidak cukup untuk melindungi 

seseorang dari kuman penyakit yang menempel di tangan. Penggunaan sabun 

saat mencuci tangan sangat penting karena susunan rantai karbon yang 

terkandung dalam sabun dapat membantu mengurangi kuman, minyak, lemak 
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dan kotoran di permukaan kulit yang tidak akan diperoleh jika hanya 

menggunakan air saja. Kebiasaan baik itu tidak disadari oleh sebagian 

masyarakat, mereka memandang sabun hanya bermanfaat untuk membersihkan 

kotoran dan bau saja. Untuk menertibkan program cuci tangan dengan sabun 

pada anak, ketersediaan air dan sabun untuk mencuci sebenarnya bukan menjadi 

masalah, justru yang menjadi hambatan adalah faktor kebiasaan anak-anak.(11) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak mencuci tangan 

yaitu: Faktor predisposisi yang memotivasi seseorang untuk melakukan cuci 

tangan pakai sabun yang meliputi pengetahuan, tradisi, sistem nilai yang dianut 

masyarakat. Pengetahuan yang baik dan pengalaman yang didapatkan dari 

lingkungan sekitar akan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk melakukan 

perilaku hidup bersih seperti cuci tangan pakai sabun, faktor yang mendukung 

timbulnya kemampuan anak untuk mencuci tangan pakai sabun yaitu berupa 

dukungan dalam bentuk lingkungan fisik seperti sarana dan prasarana 

pendukung. Meningkatkan kemampuan anak mencuci tangan pakai sabun juga 

diperlukan perilaku contoh dari tokoh masyarakat dan petugas kesehatan.(12) 

Perilaku sehat cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu perilaku 

hidup bersih dan sehat yang menjadi perhatian dunia, hal ini karena kurangnya 

praktik cuci tangan pakai sabun tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, 

tetapi di negara maju pun kebanyakan masyarakat masih lupa untuk melakukan 

cuci tangan. Kebiasaan cuci tangan dengan baik dan benar tidak timbul begitu 

saja, tetapi harus dibiasakan sejak kecil.(13) 
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Mencuci tangan dengan benar sebaiknya mulai diajarkan saat anak sudah 

banyak bermain dan makanannya sudah bervariasi. Anak-anak merupakan agen 

perubahan untuk memberikan edukasi baik untuk diri sendiri dan 

lingkungannya. Anak-anak juga cukup efektif dalam memberikan contoh 

terhadap orang yang lebih tua khususnya mencuci tangan yang selama ini 

dianggap tidak penting.(14) 

Memberikan pendidikan kesehatan juga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan mempengaruhi perilaku anak mencuci tangan dengan benar. 

Fokus cuci tangan pakai sabun ini adalah anak prasekolah. Tujuan dari 

pendidikan kesehatan pada anak prasekolah adalah memberikan pengetahuan 

tentang prinsip dasar hidup sehat, menimbulkan sikap dan perilaku hidup sehat, 

serta membentuk kebiasaan hidup sehat. (10) 

Anak usia prasekolah adalah anak-anak yang ada di masa Golden Age 

yaitu anak yang berusia antara 3-5 tahun.(15) Masa prasekolah disebut masa 

keemasan (Golden period), jendela kesempatan (window of opportunity), dan 

masa kritis (critical period). Masa prasekolah adalah di mana kognitif anak 

mulai menunjukkan perkembangan dan anak telah mempersiapkan diri untuk 

memasuki sekolah. Kemampuan belajar yang diperlukan usia prasekolah antara 

lain mengenal warna, mengenal angka dan huruf, berhitung sederhanan mengerti 

kata sifat, dan mengenal bentuk suatu objek.(16) Anak lebih suka bermain dengan 

posisi yang berdekatan dengan teman atau lingkungannya, mereka memakai 

tangannya untuk memasukkan benda kedalam mulutnya, makan dan 

membersikan ingus.(17) 
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Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta 

dengan pemilihan lokasi dilakukan secara random. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017, kasus diare yang ditemukan di Kota 

Yogyakarta selama tahun 2017 sebanyak 9.299 penderita dengan persentase 

(105,1% dari perkiraan). Dilaporkan angka kesakitan diare tertinggi di Kota 

Yogyakarta pada tahun 2017 terjadi di wilayah kerja Puskesmas Umbulharjo I. 

Puskesmas Umbulharjo I melingkupi beberapa daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya. Kelurahan Warungboto menjadi salah satu daerah yang memiliki 

angka kejadian tertinggi kasus diare.(18)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusbiantoro (2011) di TK 

Pertiwi I kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan pada bulan November 

2013 didapatkan dari 10 anak sebanyak 80% tidak bisa melakukan cuci tangan 

dengan teknik yang benar. Informasi yang diperoleh murid mengenai teknik cuci 

tangan belum maksimal. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa harus 

mencuci tangan setelah mereka bermain tanpa mendapatkan pendidikan tentang 

teknik cuci tangan yang benar.(19) Melihat kejadian ini peneliti tertarik untuk 

mengetahui hubungan praktik cuci tangan pakai sabun anak prasekolah dengan 

kejadian diare pada anak prasekolah di RW 08 Kelurahan Warungboto. 
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B. Rumusan Masalah 

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyakit diare di antaranya faktor 

perilaku kesehatan terutama perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang 

telah dikampanyekan, dari tingkat pusat maupun Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota melalui Puskesmas. Permasalahannya adalah sampai seberapa 

jauh peranan perilaku CTPS dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya 

pada anak prasekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin 

meneliti apakah ada hubungan antara praktik cuci tangan pakai sabun anak 

prasekolah dengan kejadian diare di RW 08 Kelurahan Warungboto? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara praktik mencuci tangan menggunakan sabun 

anak prasekolah dengan kejadian diare di RW 08 Kelurahan Warungboto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui proporsi karakteristik responden berdasarkan umur anak, 

jenis kelamin anak, umur ibu, pendidikan ibu dan pekerjaan ibu tentang 

cuci tangan pakai sabun anak prasekolah di RW 08 Kelurahan 

Warungboto Yogyakarta. 

b. Mengetahui gambaran praktik cuci tangan pakai sabun anak prasekolah 

di RW 08 Kelurahan Warungboto Yogyakarta. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian kebidanan ini adalah pelayanan bagi ibu dan anak. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai 

hubungan mencuci tangan pakai sabun dalam pencegahan diare pada anak 

usia prasekolah dan dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Orang Tua Anak Prasekolah di RW 08 Kelurahan Warungboto 

Informasi yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

orang tua untuk membiasakan anak mencuci tangan dengan sabun sejak 

dini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya berbagai 

masalah kesehatan terutama diare.  

b. Bagi Petugas Posyandu di RW 08 Kelurahan Warungboto 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan edukasi untuk petugas 

posyandu dalam memberikan informasi pada ibu tentang pentingnya 

membiasakan cuci tangan menggunakan sabun sebagai salah satu 

upaya preventif untuk menjaga kesehatan anaknya. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya terhadap faktor risiko lain yang dapat menyebabkan 

kejadian diare pada anak prasekolah.  
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 
No Judul  Peneliti 

dan Tahun 

Metodologi Hasil Perbedaan  

1 Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Sikap Dan 

Perilaku 

Tentang 

Kebersihan 

Diri Siswa 

SD Dengan 

Kejadian 

Diare Pada 

Siswa SD.(20) 

Joni, 2012 Studi 

observasional 

dengan desain 

cohort 

Ada hubungan 

antara tingkat 

pengetahuan 

sikap dan 

perilaku anak 

SD tentang 

kebersihan diri 

dengan kejadian 

diare pada anak 

SD. 

Variabel 

independen 

berbeda, desan 

penelitian 

berbeda. 

2 Tingkat 

Pengetahuan 

Siswa tentang 

Teknik 

Mencuci 

Tangan yang 

Benar 

terhadap 

Kejadian 

Diare di SDN 

01 Pontianak 

Utara.(21) 

Fazlin, 

dkk, 2013 

Studi 

observasional 

dengan desain 

cross 

sectional 

Semakin kurang 

tingkat 

pengetahuan 

siswa tentang 

teknik mencuci 

tangan yang 

benar maka 

kejadian diare 

semakin tinggi. 

Variabel 

independen 

berbeda, lokasi 

penelitian dan 

subjek 

penelitian  

berbeda. 

3 Hubungan 

antara 

Perilaku Cuci 

Tangan Pakai 

Sabun dengan 

Terjadinya 

Diare pada 

Anak Usia 

Sekolah di 

SD GMM 2 

Kecamatan 

Tareran.(22) 

Rompas, 

dkk, 2013 

Studi 

observasional 

dengan desain 

cross 

sectional 

Ada hubungan 

antara perilaku 

cuci tangan 

pakai sabun 

dengan 

terjadinya diare 

pada anak usia 

sekolah dasar di 

SD GMIM 2 

Lansot 

Kecamatan 

Tareran. 

Subjek 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian 

berbeda. 
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