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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran perilaku pencegahan diare anak balita di wilayah 
bantaran kali Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi. Informan yang diambil adalah ibu rumah tangga. Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yakni dilakukan dengan 
melalui pengumpulan data,  reduksi data/data etik, penyajian data/data emik dan penarikan 
kesimpulan/konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian ASI dan MP-ASI dilakukan 
belum sesuai tahap usia pertumbuhan dan perkembangan anak. (2) Penggunaan air bersih seperti 
mengolah dan menyimpan air minum belum dilakukan dengan baik. (3) Mencuci tangan tidak menjadi 
kebiasaan menggunakan sabun dan mencuci tangan dilakukan tidak melalui proseur yang benar. (4) Di 
dalam melakukan pengolahan makanan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan standar sanitasi 
makanan serta menyimpan dan menyajikan makanan tidak sesuai dengan standar kesehatan. (5) 
Penggunaan jamban masih kurang memperhatikan faktor kebersihan dan membuang tinja bayi di 
sembarang tempat. Untuk itu, diperlukan petugas kesehatan yang dapat memberdayakan masyarakat 
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta dapat memperhatikan penyehatan Iingkungan. 

. 
Kata kunci  : Perilaku, Penanggulangan diare, Anak balita 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the research was to obtain information on behavior of diarrhea prevention for under-five-
year-old children in the river bank of Bataraguru Village of Wolio District, Bau-Bau. The study used a 
qualitative design with a phenomenological approach. The informants were housewives. The methods 
of obtaining the data were in-depth interview and observation. The data were analyzed by using data 
reduction/ethic data, data presentation/emic data, and conclusion/concept. The results reveal that the 
behavior of diarrhea prevention for under-five- year-old children concern with (1) breast-feeding and 
complementary food which are not in an appropriate level of growth and development, (2) clean water 
which is not properly processed and stored, (3) washing hands by soap which is not practiced daily 
and not properly done, (4) food sanitation which is still poor in food processing, storing, and serving, 
(5) poor hygiene and feces which is not dropped in latrines. Thus, it is suggested that health officials 
empower the community to behave in a clean and healthy life and healthy environment. 
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2 
 

PENDAHULUAN 
 

Terjadinya diare pada balita tidak terlepas dari peran faktor perilaku yang menyebabkan 
penyebaran kuman enterik terutama yang  berhubungan dengan interaksi perilaku ibu dalam mengasuh 
anak dan faktor  lingkungan dimana anak tinggal. Faktor perilaku yang menyebabkan penyebaran 
kuman enterik dan meningkatkan resiko terjadinya diare yaitu tidak memberikan ASI ekslusif secara 
penuh pada bulan pertama kehidupan, memberikan susu formula dalam botol bayi, penyimpanan 
makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan pada 
saat memasak, makan atau sebelum menyuapi anak atau sesudah buang air besar dan sesudah 
membuang tinja tinja anak, dan tidak membuang tinja dengan benar. Faktor lingkungan yaitu sarana 
air bersih dan pembuangan tinja. Keduanya faktor ini akan berinteraksi dengan perilaku manusia 

(Depkes RI, 2009) 
Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang 

frekuensinya lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari (Depkes. RI, 2000).  Diare merupakan gangguan 
kesehatan yang cukup sering diderita oleh anak-anak selain infeksi saluran pernapasan atas. 

Penanggulangan diare dapat dilakukan oleh ibu dengan cara tetap memberikan ASI dan 
memberikan larutan gula garam. Jika bayi sudah dikenalkan dengan MP-ASI, maka dapat diberi 
makanan padat gizi sedikit-sedikit tidak merangsang, tetapi sering. Bayi yang menderita diare tidak 
boleh dipuasakan. Praktek cuci tangan tiap melakukan pekerjaan terkait makanan atau menyusui dan 
minum air yang telah dimasak, merupakan bentuk praktek perawatan bayi yang dapat mencegah 
terjadi diare, termasuk usaha mencegah makanan dari gangguan lalat dan kontaminasi lain (Bahar B., 
2000). 

Perilaku benar dalam BAB bila BAB di jamban  yaitu 71,1 % dan perilaku benar dalam cuci 
tangan bila cuci tangan pakai sabun sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air 
besar, dan setelah menceboki bayi/anak, dan setelah memegang unggas/binatang yaitu 23,2 % 
(Reskesda, 2007) 

Di dunia, sebanyak 6 juta anak meninggal setiap tahun karena diare, sebagian kematian tersebut 
terjadi di negara berkembang (Parashar, 2003). Menurut WHO, di negara berkembang pada tahun 
2003 diperkirakan 1,87 juta anak balita meninggal karena diare, 8 dari 10 kematian tersebut pada umur 
< 2 tahun. Rata-rata anak usia < 3 tahun di negara berkembang mengalami episode diare 3 kali dalam 
setahun (WHO, 2005). 

Data nasional Depkes menyebutkan setiap tahunnya di Indonesia 100.000 balita meninggal 
dunia karena diare. Itu artinya setiap hari ada 273 balita yang meninggal dunia dengan sia-sia, sama 
dengan 11 jiwa meninggal setiap jamnya atau 1 jiwa meninggal setiap 5,5 menit akibat diare (Depkes 
RI, 2007)    

Diare merupakan penyebab kematian no. 4 pada semua umur dalam kelompok penyakit menular 
sebesar 13,2%. Sedangkan proporsi penyebab kematian diare pada umur 39 hari-11 bulan sebesar 
31,4% dan pada umur 1-5 tahun sebesar 25,2% dan merupakan penyebab kematian nomor satu (Hasil 
Riskesdas 2007).  

Data dari Dinas Kesehatan Provensi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pada tahun 2009 
angka kejadian Diare masih tinggi, dimana tercatat 46.634 penderita (Dinkes Sultra, 2010). Dan untuk 
di kota Bau-Bau tahun 2009 bahwa penyakit diare masih tinggi yaitu dari 10 pola penyakit terbanyak 
maka penyakit diare termasuk urutan ke 2 setelah ISPA yaitu sebanyak 4.403 penderita (Dinkes kota 
Bau-Bau, 2010) sedangkan untuk di Puskesmas Bataraguru penyakit diare termasuk urutan ke 5 dari 
10 pola penyakit terbesar dengan jumlah kasus diare sebanyak 550 penderita dan diantaranya 184 
penderita adalah anak balita (Puskesmas Bataraguru, 2010). Dengan demikian penyakit penyakit diare 
masih menjadi pola kesakitan di daerah tersebut, sehingga mengindikasikan bahwa masih rendahnya 
cakupan sanitasi dasar dan kualitas intervensi kesehatan Iingkungan serta perilaku hidup bersih dan 
sehat masyarakat masih rendah. 

 
BAHAN DAN METODE 
 

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi 
penelitian di wilayah bantaran kali kelurahan Bataraguru, dengan pertimbangan adanya permasalahan 
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kebersihan dan kesehatan, heterogenitas kesukuan, jumlah balita, serta kasus diare yang banyak.  
Informan penelitian adalah Ibu rumah tangga yang mempunyai anak  pernah menderita diare sebanyak 
8 orang ibu. Pengambilan informan dilakukan metode snow ball sampling.Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara  mendalam dan observasi dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara 
dan catatan observasi. Analisa data diawali pengumpulan data, mereduksi data (data etik) dengan 
membuat koding dan kategori, penyajian data/data emik dan penarikan kesimpulan/konsep. Penyajian 
data yang ditampilkan dalam bentuk kuotasi.  

 
HASIL 
 
1. Perilaku penencegahan diare anak balita dalam pemberian ASI/MP-ASI 

 
Dari hasil penelitian semua informan sudah memberi ASI anaknya sejak lahir namun lama 

pemberian ASI masih kurang dari dua tahun, seperti pada hasil wawancara dan observasi berikut 
ini : 
“Ya….. air susu ibu yang berisi makanan buat bayi, saya  beri ASI sejak lahir sampai usia 6 
bulan, tapi anak hanya 1 bulan kasih ASI karena air susuku kurang maka saya beri susu 
botol….” 
Observasi : 
 Ibu terlihat tidak lagi memberi ASI  anaknya  
 Ibu terlihat memberi susu botol  

 (LEN, 23 th, S2, 13 April 2011) 
 

Hasil penelitian, informan telah mulai memberikan MP-ASI sejak bayi berusia kurang dari 
satu bulan, bahkan ada informan yang memberikan makanan berupa nasi dan pisang ’ulek’ pada 
saat bayi berusia 10 hari, namun tidak menimbulkan gangguan pencernaan, seperti pada hasil 
wawancara dan observasi berikut ini : 
 “….sedangkan anak makanan pertama saya beri pisang usia 10 hari kemudian usia 4 bulan 
makan bubur SUN. Saat saya beri pisang dan bubur SUN pertama kali anak saya dia tidak 
mencret…..”    
Observasi :  
 Ibu terlihat, anaknya sudah diberi makan seperti makanan orang dewasa.                       

(WAN, 40 th, S4, 15 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian, informan telah membersihkan payudara sebelum meneteki anak 
dengan menggunakan air hangat, seperti pada hasil wawancara berikut ini : 
“… setiapkali meneteki saya ambil air hangat dimangko saya bersihkan teteku saya lap-lap 
dengan tangan….”    

(WAH, 30 th, S5, 16 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian, informan bila anaknya diare tidak diberi minum apa-apa dan ada 
informan sudah memberi air rebusan daun jambu dan minum oralit sedangkan pemberian 
makanan berupa bubur, seperti pada hasil wawancara berikut ini  
“….bila diare kasih air rebusan daun jambu, Kalau makanan berupa bubur saya tambahkan gula 
pasir dimana dia suka..” 

(LEN, 23 th, S2, 13 April 2011) 
 

“….kalau diare anak tidak saya kasih minum apa-apa, dan makanan bubur dia tidak mau…” 
 (ERL, 24 th, S7, 19 April 2011) 

 
2. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan air bersih  

 
Dari hasil penelitian, semua informan telah menggunakan air sumur bor dengan kualitas air 

dalam sumur bor jernih tidak berbau dan tidak berwarna sebagai sumber air minum dan untuk 
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memasak, sedangkan untuk mandi, mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur menggunakan 
air sumur gali yang keru dan terasa asin, seperti pada hasil wawancara dan observasi berikut ini : 
 “……sumber air minum saya gunakan sumur bor, juga untuk memasak sedangkan mandi dan 
mencuci saya pakai air sumur gali. Kualitas air sumur bornya bersih dan air sumur gali sedikit 
keru. Air sumur bor saya ambil pakai ember….” 
Observasi 
 Ibu terlihat mengunakan sumber air minum dan memasak dari sumur bor. 
 Ibu terlihat menggunakan air sumur gali untuk mandi dan mencuci  

 (ERL, W7, 19 April 2011) 
 

Sedangkan hasil penelitian mengenai perilaku cara pengolahan air minum, semua 
informan mengambil air dari sumur bor dengan menggunakan ember/jeregen, air ini tidak terlebih 
dahulu diendapkan agar kotoran-kotoran air dapat mengendap kebawah tetapi air tersebut dari 
ember/jeregen informan langsung dituang kepanci lalu dimasak sampai mendidih, seperti pada 
hasil wawancara dan observasi berikut ini : 
“……air minum dari sumur bor ditampung di jeregen, lalu dimasak di panci sampai mendidik 
supaya tidak sakit perut…mati kumannya.. baru disaring ….”  
Observasi : 
 Jarak sumur bor dengan WC terlihat lebih dari 10 meter. 
 Ibu terlihat dimasak air menggunakan kayu bakar. 

(WAN, 40 th, S4, 15 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian, informan  setelah memasak air minum disimpan diember dan dicerek, 
namun pada observasi cerek tempat air minum tidak tertutup, seperti pada hasil wawancara dan 
observasi berikut ini : 
 “…..air minum disimpan dicereklah agar kuman tidak ada yang masuk dan saya selalu 
bersihkan…..” 
Observasi : Ibu terlihat menggunakan ember dan cerek sebagai tempat air minum tanpa ditutup. 

 (ERL, 24 th, S7, 19 April 2011) 
 

3. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam mencuci tangan pakai sabun  
 

Dari hasil penelitian, semua informan mengetahui tujuan cuci tangan pakai sabun yaitu 
menghilangkan kotoran dan debu yang melekat di permukaan kulit dan mengurangi jumlah 
mikroorganisme sementara, seperti pada hasil wawancara berikut ini : 
 “…..cuci tangan pakai sabun…..supaya kotoran-kotoran cepat hilang dan kuman…” 

(LEN, 23 th, S2, 13 April 2011) 
 

 Dari hasil penelitian semua informan hanya dua waktu penting melakukan cuci tangan pakai 
sabun dalam kegiatan sehari-harinya yaitu pada waktu sebelum/sesudah makan dan setelah buang 
air besar, seperti pada hasil wawancara berikut ini: 
“….waktu makan, sesudah buang air, abis ceboki anak.…” 

 (LEN, 23 th, S2, 13 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian semua informan belum melakukan cuci tangan pakai sabun dengan 
cara atau prosedur yang benar, seperti pada hasil wawancara dan observasi berikut ini : 
“….cara cuci tangan bisa saja seperti tangan dibasahi air kalau berminyak dipakaikan sabun, 
digosok-gosok, baru dibilas pakai air begitu saja….” 
Observasi : 
 Ibu terlihat melakukan cuci tangan tidak sesuai prosedur yang benar, asal cuci tangan saja. 

(LEN, 23 th, S2, 13 April 2011) 
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Dari hasil penelitian semua informan menyatakan perlunya anak diajari tentang cuci tangan 
pakai sabun, dengan alasan supaya anak terbiasa dan terhindar dari kuman, seperti pada hasil 
wawancara dan observasi berikut ini: 
“…..anak saya perlu diajar cuci tangan, alasannya supaya menghindari kuman dan kotoran….”  
Observasi : 
 Ibu belum ajar anaknya mencuci tangan 

(HAS, 35 th, S1, 12 April 2011) 
 

4. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam sanitasi makanan 

Dari hasil penelitian semua informan telah melakukan atau memperhatikan kebersihan 
bahan makanan dengan mencuci bahan makanan sebelum diolah dan dimakan, namun masih ada 
informan sebelum makan diolah dan dimakan mencucinya menggunakan air sumur, seperti pada 
hasil wawancara dan observasi berikut ini :  
“……mengolanya seperti beras ditapis, sayur dipotong.. dicuci dulu baru dimasak, untuk 
menghilangkan kuman-kuman……” 
Observasi : 
 Ibu terlihat mencuci bahan makanan menggunakan air sumur bor 

 (HAS, 35 th, S1, 12 April 2011) 
  

Adapun perilaku menutup makanan yang sudah dimasak adalah hal umum yang dilakukan 
pada keluarga untuk menghindari debu, kuman dan serangga seperti lalat hinggap pada makanan 
yang dapat menyebabkan penyakit diare anak balita. Dari hasil penelitian sebagian informan telah 
menutup makanan yang sudah dimasak dengan menggunakan kain penutup (tudung), seperti pada 
hasil wawancara dan observasi berikut ini: 
“……makanan yang sudah masak saya simpan dipanci kadang disimpan dilemari atau dimeja 
ditutup pakai kain penutup…” 
Observasi : 
 Ibu terlihat menyimpan makanan yang sudah dimasak disimpan dilemari tertutup 
 Ibu terlihat menyajikan makanan ditutup dengan tudung 

(WAH, W5, 16 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian sebagian informan menyimpan makanan dengan menaruh makanan 
kedalam lemari meskipun lemari yang digunakan tidak harus yang mahal harganya, seperti pada 
hasil wawancara dan observasi berikut ini : 
“…..kalau ada sisa makanan saya simpan dilemari. Biasanya makanan disajikan hanya untuk 
yang mau makan saja dan langsung dimakan, sisa makanan ditutup untuk menghindari 
lalat……”  
Observasi : 
 Ibu terlihat menutup makanan dengan tudung 
 Ibu terlihat menyimpan makanan sisa disimpan dilemari 

(LEN, W2, 13 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian semua informan menyajikan makanan diatas lantai beralas tikar dan 
dalam keadaan terbuka atau tanpa ditutup,  seperti pada hasil wawancara dan observasi berikut ini 
:  
“……nanti makan disiapkan dipanombo dan diletakan dilantai beralaskan tikar karena saya 
belum punya meja makan…..” 
Observasi : 
 Ibu terlihat menyimpanan makanan jadi di dalam panci. 
 Ibu terlihat menyendok makanan dipiring dan meletakan dilantai tanpa ditutup 

 (DAH, 20 th, S8, 20 April 2011) 
 

5. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan jamban/membuang tinja 
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Dari hasil penelitian semua informan telah membuang air besar di WC dengan berbagai 

alasan karena tinja berbahaya, sebagai sumber penyakit dan tidak menimbulkan bau sedangkan 
pada observasi terlihat jarak sumur gali dengan WC terlihat kurang lebih 10 meter, seperti pada 
hasil wawancara dan observasi berikut ini : 
“……buang air besar di WC, alasanya agar tidak mengotori lingkungan dan sumber penyakit…”   
Observasi : 
 Jarak sumur gali dengan WC terlihat kurang lebih 10 meter 
 Terlihat WC yang digunakan sedikit kotor 

(ZAN, 41 th, S3, 14 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian semua informan belum memperhatikan kebersihan WC yang 
digunakan, hal ini dapat merupakan salah satu sumber penularan penyakit, sedangkan pada 
observasi terlihat WC yang digunakan masih kotor, seperti pada hasil wawancara dan observasi 
berikut ini : 
“…..WC-nya dibersihan agar kuman-kuman hilang dan tidak bau….”. 
Observasi : 
 Ibu terlihat menggunakan WC dalam kondisi kotor dan bau 

(ANI, 20 th, S6, 18 April 2011) 
 

Begitu juga pula dalam penanganan kotoran anak yang menderita diare dari hasil analisa 
data, informan mencuci kain/sarung yang ada tinja anak yang diare dilakukan disumur atau 
membuangnya kekali, seperti pada hasil wawancara  berikut ini : 
“….tainya anak diare dibungkus disarung baru saya cuci dikali kemudian saya sabuni di 
sumur…..” 

(ANI, 20 th, S6, 18 April 2011) 
 

Dari hasil penelitian sebagian informan sudah mengajari anak buang air besar di WC tapi 
pelaksanaannya masih ada anak buang air besar dihalaman rumah, seperti pada hasil wawancara 
dan observasi berikut ini : 
“…..anak sebenarnya perlu diajar buang air di WC, tapi anak saya tidak mau berak di WC jadi 
dia berak dihalaman rumah, habis berak baru tainya saya angkat buang diselokan…”  
Observasi : 
 Anak balitanya terlihat BAB dihalaman rumah dan kemudian ibu membuang tainya 

diselokan. 
(WAN, 40 th, S4, 15 April 2011) 

 
PEMBAHASAN 
 
1. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam pemberian ASI/MP-ASI 

 
Peningkatan kualitas anak kedepan salah satunya sangat dipengaruhi aspek pengetahuan 

ibu tentang ASI eksklusif. Seperti pada hasil penelitian ini bahwa informan kurang mengetahui 
tentang ASI tetapi semua informan sudah memberi ASI anaknya sejak lahir namun lama 
pemberian ASI masih kurang dari dua tahun tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 

Ibu memberi ASI merupakan makanan terbaik dan alamiah serta merupakan makanan 
bergizi seimbang bagi bayi dan diberi sejak usia 0-6 bulan (ASI eksklusif) dan diberikan hingga 
bayi usia 24 bulan, kemudian diberi makanan pendamping (MP) ASI setelah usia 4-6 bulan 
(Roesli. U,2001) 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng daripada perilaku yang tidak 
didasari oleh pengetahuan. Namun hal itu tidak selamanya benar sebab dalam penelitian ini 
pengetahuan tidak berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif, dan seperti kita ketahui bahwa 
menyusui adalah suatu proses alamiah. Ada banyak ibu-ibu berhasil menyusui bayinya tanpa 
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membaca buku tentang ASI dan proses menyusui, bahkan ibu yang buta huruf sekalipun dapat 
menyusui anaknya dengan baik (Soekidjo, 2003).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2006) yang menyatakan 
bahwa meskipun pengetahuan ibu cukup atau kurang namun hal itu tidak mempengaruhi ibu 
untuk tetap memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 

Pada bayi yang baru lahir, pemberian ASl secara penuh mempunyai daya lindung 4x lebih 
besar terhadap diare dari pada pemberian ASl yang disertai dengan susu botol. Pada bayi yang 
tidak diberi ASI secara penuh pada 6 bulan pertama kehidupan, mempunyai risiko terkena diare 
30x lebih besar (Depkes RI, 2007). 

Perilaku kesehatan seseorang dalam hal ini pemberian ASI sangat berkaitan dengan aspek 
sosial budaya diantaranya pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan norma dalam lingkungan 
sosialnya (Kalangie, 1994) 

Sedangkan dalam pemberian MP-ASI sebagian informan telah mulai memberikan MP-
ASI sejak bayi berusia kurang dari satu bulan, bahkan ada informan yang memberikan makanan 
berupa nasi dan pisang ’ulek’ pada saat bayi berusia 10 hari, namun bayi tidak menimbulkan 
gangguan pencernaan.  

Pemberian MP-ASI yang terlalu dini tidak tepat karena akan menyebabkan bayi kenyang 
dan akan mengurangi keluarnya ASI. Selain itu bayi menjadi malas menyusu karena sudah 
mendapatkan makanan atau minuman terlebih dahulu (Depkes RI, 2005). 

Menurut Lubis (2006) pemberian MP-ASI dini seperti nasi dan pisang justru akan 
menyebabkan penyumbatan saluran cerna karena liat dan tidak bisa dicerna atau yang disebut 
phyto bezoar sehingga dapat menyebabkan kematian. 

Dari hasil penelitian bahwa informan telah membersihkan payudara sebelum meneteki 
anak dengan menggunakan air hangat. Kebersihan diri ibu dalam mengasuh anak seperti mandi 
pakai sabun, mencuci tangan pakai sabun, kebersihan pakaian atau menganti pakaian adalah 
merupakan tindakan dalam pencegahan diare pada anak. 

 Melakukan pembersihan payudara sebelum meneteki anak akan membantu menghilangan 
kotoran-kotoran yang melekat pada permukaan kulit payudara serta mengurangi kuman. 
Sedangkan penggunaan air hangat dalam membersihkan payudara dapat membantu 
memperlancar aliran darah sekitar payudara dan merangsang prolaktin memproduksi ASI lebih 
banyak. 

Pemberian air rebusan jambu pada anak yang menderita diare adalah merupakan salah satu 
obat tradisional yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat. Air rebusan jambu 
mengandung zat yang dapat menurunkan motolitas usus (peristaltik) sehingga aktivitas diare 
dapat berkurang. Sedang pemberian oralit dapat menggantikan cairan elektrolit tubuh  yang 
hilang akibat muntah dan berak-berak. 

Jika bayi sudah dikenalkan dengan MP-ASI, maka dapat diberi makanan padat gizi 
sedikit-sedikit tidak merangsang, tetapi sering. Bayi yang menderita diare tidak boleh 
dipuasakan. Salah satu komplikasi diare yang paling sering terjadi adalah  dehidrasi. Mencegah 
terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah dengan memberikan Oralit (Depkes RI, 
2007) 

 
2. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan air bersih 

  
Perilaku terkait pengolahan dan penyimpanan air minum menjadi salah satu perilaku kunci 

pencegahan penyebaran kuman ke dalam tubuh manusia.   
Dari hasil penelitian bahwa semua informan telah menggunakan air sumur bor dengan kualitas air 
dalam sumur bor jernih tidak berbau dan tidak berwarna sebagai sumber air minum dan untuk 
memasak, sedangkan untuk mandi, mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur menggunakan 
air sumur gali yang keru dan terasa asin yang kemungkinan sudah tercemar air kali. 

Air bersih adalah air yang telah diolah dan disaring secara alami atau kimiawi sehingga 
aman untuk diminum dan dapat digunakan untuk keperluan lain (misalnya cuci tangan, dan 
pencucian peralatan rumah tangga) karena telah memenuhi syarat kesehatan. Sekurang-
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kurangnya, air bersih harus bebas dari mikroorganisme (Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/lX/ 
1990). 

Syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak 
mengandung logam berat. Kualitas air merupakan kriteria standar yang digunakan untuk 
mencegah terjadinya penularan penyakit pada masyarakat yang ditularkan melalui air (Depkes RI, 
2001). 

Sedangkan dari hasil penelitian informan setelah mengambil air dari sumur bor 
menggunakan ember/jeregen tidak terlebih dahulu air tersebut diendapkan oleh informan agar 
kotoran-kotoran air dapat mengendap kebawah tetapi air tersebut langsung tuang dipanci lalu 
direbus atau dimasak sampai mendidih. Perilaku terkait pengolahan air minum serta 
penyimpanannya menjadi salah satu perilaku kunci pencegahan penyebaran kuman ke dalam 
tubuh manusia. Air minum disimpan dalam cerek mulutnya tidak disumbat, kemungkinan dari 
mulut cerek dimasuki binatang seperti lalat dan semut bisa masuk ke dalam air minum yang 
membawa bibit penyakit sehingga pada saat air minum sudah terjadi kontaminasi dan bisa 
menyebabkan sakit perut. 

Sebagian besar kuman-kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal-oral. 
Mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut, cairan atau benda yang tercemar 
dengan tinja, misalnya air minum, tangan atau jari-jari, makanan yang disiapkan dalam panci 
yang telah di cuci dengan air tercemar dan lain-lain. 

 
 

3. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam mencuci tangan pakai sabun 
 

Perilaku pencegahan diare anak balita dalam mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang 
benar dan dilakukan dengan waktu-waktu yang tepat serta menggunakan air yang tidak tercemar 
sangatlah berperan dalam menggurangi penyebaran penyakit infeksi dan sangat efektif untuk  
mencegah penyakit diare dan penyakit lainnya terhadap anak balita. Dari hasil penelitian 
informan hanya dua waktu melakukan mencuci tangan pakai sabun dalam kegiatan sehari-harinya 
yaitu pada waktu sebelum/sesudah makan dan setelah buang air besar. 

Dalam mencuci tangan pakai sabun ada lima waktu penting menurut panduan pencegahan 
diare yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegangi bayi, setelah menceboki 
anak dan sebelum menyiapkan makanan. Sehingga perlu penguatan (reinforce) pada informan 
untuk tiga waktu penting pencegahan diare Iainnya yaitu setelah menceboki anak, sebelum 
menyiapkan makanan dan sebelum memegang bayi bagi informan yang mempunyai bayi (EHP, 
1999). 

Sedangkan menurut Kirana (2005), cara praktis untuk mencegah penyakit diare adalah 
dengan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan ini akan mengurangi resiko terjadinya diare 40 
persen, kebiasaan mencuci tangan juga mempunyai daya ungkit yang besar terhadap penurunan 
angka kejadian diare. 

Dari hasil penelitian, informan belum melakukan cuci tangan pakai sabun dengan cara atau 
prosedur yang benar, hal ini dapat meningkatkan penyebaran penyakit infeksi bila informan 
mengola makanan, minuman, meneteki anak, dan lain-lain.  Menurut panduan cara cuci tangan 
pakai sabun yang benar  adalah membasuh tangan dengan air mengalir lalu menggosok kedua 
permukaan tangan dengan sabun secara merata serta sela-sela jari dan ujung kuku, lalu dibilas 
sampai bersih dengan air mengalir kemudian keringkan dengan lap bersih (UNICEF, 1999). 

Praktek cuci tangan tiap melakukan pekerjaan terkait makanan atau menyusui dan minum 
air yang telah dimasak, merupakan bentuk praktek perawatan bayi yang dapat mencegah terjadi 
diare, termasuk usaha mencegah makanan dari gangguan lalat dan kontaminasi lain (Bahar B., 
2000). 

Hasil penelitian yang dilakukan Thoyib (1997), menemukan bahwa kejadian diare pada 
anak dibawah 2 tahun adalah 21,8 kali pada perilaku ibu yang tidak mencuci tangan. 

Dari hasil penelitian, informan telah mengajari anak tentang cuci tangan pakai sabun, 
dengan alasan supaya anak terbiasa dan terhindar dari kuman, namun pelaksanaannya masih ada 
anak informan belum melakukan cuci tangan pakai sabun. Menurut  Pavlov (1997), perilaku 
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dapat dibentuk melalui kondisioning atau kebiasaan seperti apa yang diajarkan orang tua sendiri 
kecil pada anaknya untuk mencuci tangan pakai sabun dan disebut dengan teori belajar asosiatif. 

Pada penelitian ini kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagian informan belum 
menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-harinya. 

 
 
 

4. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam sanitasi makanan 
 

Dalam sanitasi makanan yang perlu diperhatikan dalam hal kebersihan pengolahan dan 
penyimpanan makanan yang bertujuan menjaga makanan agar tetap bersih, sehat dan nilai gizinya 
tetap dengan menghilangkan atau mengurangi kontaminasi baik dari debu atau kotoran, kuman, 
maupun lalat dan serangga yang hinggap pada makanan. Dari hasil penelitian informan telah 
melakukan atau memperhatikan kebersihan bahan makanan dengan mencuci bahan makanan 
sebelum diolah dan dimakan, namun informan sebelum diolah dan dimakan mencucinya masih 
menggunakan air sumur.  

Perilaku mencuci bahan-bahan makanan sebelum diolah atau dikonsumsi serta menutup 
dan menyimpan, merupakan salah satu pencegahan diare anak balita. Dalam penelitian ini 
informan telah memasak sendiri makanan tapi perlu lebih diteliti apakah mereka sudah 
melakukannya dengan cara yang sehat dalam arti dari segi pemilihan bahan, pengolahan, 
kebersihan tempat dan alat-alat untuk memasak, penyimpanan, dan sebagainya. Sehingga 
mungkin karena kebiasaan yang tidak mencuci tangan pakai sabun inilah yang dapat 
menimbulkan diare. 

Adapun perilaku menutup makanan yang sudah dimasak adalah hal umum yang dilakukan 
pada keluarga untuk menghindari debu, kuman dan serangga seperti lalat hinggap pada makanan 
yang dapat menyebabkan penyakit diare anak balita. Dari hasil penelitian, informan telah 
menutup makanan yang sudah dimasak dengan menggunakan kain penutup, sedangkan 
menyimpan makanan yang sudah dimasak dengan menaruh makanan kedalam lemari, 
menyimpan makanan menggunakan peralatan seperti pakai piring atau makanan tetap disimpan 
didalam panci dan diatas kompor. Penyajian makanan yang sudah dimasak, dari hasil penelitian 
informan menyajikan makanan diatas lantai beralas tikar dan dalam keadaan terbuka atau tanpa 
ditutup karena informan belum punya meja makan.  

Menyimpan makanan ditempat yang bersih meletakkan makanan dalam wadah yang bersih 
dan tertutup, menyiapan makanan dalam ditempat yang dingin dan terhindar dari matahari 
langsung, menjaga makanan agar tidak dijamah oleh hewan, menjaga piring, panci masak dan 
peralatan makanan agar selalu tetap bersih, mencuci tangan pakai sabun dan menyajikan 
makanan. Cara-cara terjadinya pengotoran terhadap makanan berhubungan dengan kejadian diare 
adalah dalam mengolah atau menjamah makanan (Depkes RI, 2001) 

 
5. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan jamban/membuang tinja 

 
Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan jamban saniter sangat efektif 

mencegah kontaminasi kuman terhadap manusia dan pembuangan tinja yang tidak baik serta 
sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran pada air, tanah, atau menjadi sumber penyakit. 
Dari hasil penelitian, informan telah membuang air besar di WC dengan alasan tinja berbahaya, 
sebagai sumber penyakit dan tidak menimbulkan bau sedangkan pada observasi terlihat jarak 
sumur gali dengan WC kurang lebih 10 meter. 

Syarat tempat pembuangan tinja harus memenuhi syarat kontruksi juga harus memenuhi 
syarat letak adalah syarat tempat pembuangan tinja (bangunan/rembesan) dengan sumber air 
minum minimal 10 meter untuk tanah pasir dan 15 meter untuk tanah liat (Daud, 2003)  

Menurut penelitian Wagner,1958 (dalam Sugiharto, 1987), jarak penyebaran pencemaran 
bakteri dari tempat penampungan tinja sesuai dengan arah aliran air tanah dapat mencapai 11 
meter, sedangkan penyebaran bahan kimia dapat mencapai 95 meter dari sumbernya. Penyebaran 
vertikal pada lapisan tanah yang jauh dari muka air tanah adalah 3 meter dengan lebar sekitar 1 
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meter. Berdasarkan hal ini maka syarat jarak lokasi jamban dari sumber air bersih minimal adalah 
10 meter. Pada daerah miring, maka lokasi jamban sebaiknya diletakkan di bawah sumber air 
bersih. 

Bau khas dari kotoran atau tinja disebabkan oleh aktivitas bakteri. Bakteri menghasilkan 
senyawa seperti indole, skatole, thiol (senyawa yang mengandung belerang) dan juga gas 
hidrogen sulfida. Asupan makanan berupa rempah-rempah dapat rnenambah bau dan kepadatan 
kotoran atau tinja (Soemitra,1996). 

Hasil penelitian Lembaga Penelitian UI (1998), yang dilakukan di daerah proyek Water 
Supply and Sanitation for Low Income Community (WSSLIC), yang mengungkapkan bahwa 
dengan menggunakan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan dapat mencegah 
penyakit diare sebesar 28,0 % (Achmadi, 2001) 

Adapun dalam membuang tinja di WC dalam hasil penelitian informan belum 
memperhatikan kebersihan WC yang digunakan hal ini merupakan salah satu sumber penularan 
penyakit. Jamban keluarga yang digunakan bila kurang mendapat perhatian dalam 
membersihkannya, mungkin dapat menjadi sarang serangga (lalat) maupun binatang lainnya yang 
dapat mencemari makanan dan lingkungan sekitar yang pada akhirnya dapat menimbulkan diare. 

Begitu juga pula dalam penanganan kotoran anak yang menderita diare dari hasil penelitian 
informan mencuci kain/sarung yang ada tinja anak yang diare dilakukan disumur atau 
membuangnya kekali. Menurut penelitian UNICEF (1999), bahwa dengan tidak buang air besar 
di sembarang tempat dapat mengurangi pencemaran air oleh limbah manusia serta mengurangi 
pencemaran lingkungan. 

Melatih anak buang air besar perlu dilakukan setiap orang sedini mungkin agar terbisa 
membuang tinja pada tempat yang benar. Dari hasil penelitian, informan telah mengajari anak 
buang air besar di WC tapi masih ada anak buang air besar dihalaman rumah. Praktek tindakan 
pembuangan tinja dengan benar termasuk perhatian orang tua dalam membantu dan menemani 
anak buang air besar ditempat yang benar. Hal ini mempunyai dampak yang besar dalam 
pencegahan terhadap penyakit diare. 

Perilaku buang air besar sembarangan atau tidak pada tempatnya seperti di sungai, ladang, 
kebun, ataupun dibungkus plastik yang biasa disebut WC terbang menjadi potensi sumber 
penyakit ke semua manusia karena didalam kotoran terdapat berjuta-juta mikroorganisme 
(UNICEF, 1999). 

 
KESIMPULAN  
 
1. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam pemberian ASI/MP-ASI bahwa semua informan 

memberi ASI kurang dari usia dua tahun dan memberi makan anak pertama kali sejak usia 10 
hari tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Informan sebelum 
memberi ASI anaknya terlebih dahulu membersihkan buah dada dengan menggunakan air 
hangat sedangkan MP-ASI dimasak atau memakai air panas. 

2. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan air bersih bahwa semua informan 
menggunakan air bersih belum mengolah dan menyimpan air minum dengan baik. Informan 
menggunakan sumur bor sebagai sumber air air minum dan memasak, sedangkan untuk mandi, 
mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur menggunakan air sumur gali.  Menyimpan air 
yang sudah dicerek tanpa tertutup.  

3. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam mencuci tangan pakai sabun bahwa  semua 
informan tidak melakukan cuci tangan sesuai prosedur yang benar dan informan melakukan cuci 
tangan pakai sabun hanya pada waktu sebelum/sesudah makanan dan habis buang air.  Mencuci 
tangan pakai sabun belum menjadi kebiasaan informan sehari-harinya 

4. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam sanitasi makanan bahwa  semua informan kurang 
memperhatikan kebersihan dalam melakukan pengolahan makanan dengan mencuci bahan 
makanan mengunakan air sumur dan menyimpan makanan  dilemari atau tetap dididalam panci 
diatas kompor serta menyajikan makanan diatas lantai beralas tikar dan dalam keadaan terbuka 
atau tanpa ditutup.  
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5. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan jamban bahwa  semua informan 
kurang didalam memperhatikan kebersihan WC yang menjadi tempat pembuangan tinja , bila 
anak diare mencuci kain bercampur tinja dibuang dikali atau mencuci disumur dan membiar 
anak membuang tinja  disembarang tempat atau dihalaman rumah.  

SARAN 

1. Perlu penyebaran informasi dari petugas promosi kesehatan tentang pemberian ASI yang 
dilakukan secara terprogram dan kontinyu secara tepat sehingga membentuk perilaku  yang 
positif dan memberi  informasi beberapa kebiasaan yang salah dari para ibu dalam memberikan 
Makanan Pendamping (MP) ASI pada bayinya yang disinyalir sebagai pemicu kurangnya peran 
ibu dalam mengoptimalkan pemberian ASI pada bayinya 

2. Perlunya petugas gizi dan promosi kesehatan memberikan penyuluhan sanitasi makanan kepada 
masyarakat terutama ibu rumah tangga tentang upaya penyehatan makanan dalam pemilihan 
bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan makanan jadi, dan 
penyajian makanan agar terhindar dari bibit penyakit tanpa mengurangi nilai gizinya. 

3. Dalam rangka menyehatkan masyarakat dan mencegah timbulnya penyakit perlu petugas 
promosi kesehatan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan petugas 
kesehatan lingkungan memberikan penyuluhan kebersihan lingkungan dan memberi bimbingan 
tehnis dalam pembuatan jamban keluarga, sarana air bersih, pembuangan sampah dan 
pembuatan SPAL  yang memenuhi syarat kesehatan.  
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