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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat 

kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu 

mempertimbangkan suatu perkara kamu harus memutuskannya secara adil, 

sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat, Allah itu Maha mendengar 

dan Maha Melihat”. 

(QS. An-nisa: 58) 

 

 

“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 

yang kita inginkan” 

(Erio Carvalho) 
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Email:SunastiAnanda@gmail.com 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Penyakit diare sering menyerang pada anak-anak dari pada dewasa 

dikarenakan daya tahan tubuhnya yang masih lemah. Namun masih banyak ibu yang 

belum cukup mampu memberikan penanganan yang baik, hal ini dikarenakan 

pengetahuan tentang penanganan diare pada anak masih rendah sehingga akan 

mempengaruhi sikap ibu dalam penanganan diare pada anaknya. Tujuan: Untuk 

mengetahui pengaruh pengetahuan ibu tentang penyakit diare terhadap pencegahan 

kejadian diare pada anak melalui study literature review Metode: desain penelitian 

yang masuk dalam literature review ini menggunakan study kasus deskriptif. Hasil : 

dari 4 artikel yang didapatkan bahwa hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang diare 

dengan perilaku pencegahan diare pada balita, Gambaran pengetahuan ibu tentang 

diare pada anak usia balita, Gambaran pengetahuan dan  sikap ibu dalam pencegahan 

dan penanggulangan secara dini kejadian diare pada balita, Peran ibu dalam upaya 

pencegahan diare pada balita.  Kesimpulan: Dari hasil analisis jurnal keperawatan 

terkait pengetahuan ibu tentang diare terhadap pencegahan diare diketahui bahwa  

pengetahuan ibu tentang  diare mengenai pencegahan diare sangat penting diketahui 

oleh ibu karena dapat dijadikan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya diare 

dengan  lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya  pengetahuan  ke dalam 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut. 

Kata Kunci : penerapan pengetahuan ibu, pengetahuan tentang pencegahan 
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ABSTRACT 

Background: Diarrheal disease often attacks children than adults due to their weak 

immune system. However, there are still many mothers who are not sufficiently able 

to provide good treatment, this is because the knowledge about handling diarrhea in 

children is still low so that it will affect the attitude of the mother in handling diarrhea 

in her child. Objective:To determine the effect of maternal knowledge about diarrhea 

disease on the prevention of diarrhea incidence in children through a literature review 

study. Methods: The research design included in this literature review used a 

descriptive case study. Results: From 4 articles, it was found that the relationship 

between the level of knowledge of mothers about diarrhea with diarrhea prevention 

behavior in toddlers, an overview of mother's knowledge about diarrhea in children 

under five, Overview of knowledge and attitudes of mothers in early prevention and 

control of diarrhea incidence in toddlers, The role of mothers in efforts to prevent 

diarrhea in children under five. Conclusion: From the results of the analysis of 

nursing journals related to maternal knowledge about diarrhea against diarrhea 

prevention, it is known that maternal knowledge about diarrhea regarding diarrhea 

prevention is very important for mothers to know because it can be used as a 

preventive effort to prevent diarrhea with the environment influencing the process of 

entering knowledge into individuals who are in that environment. 

Keywords :application of maternal knowledge, knowledge of preven
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air 

besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan 

dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Diare juga merupakan sebuah 

kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar (BAB) lebih sering dari 

biasanya. Di samping itu, feses pengidap diare lebih encer dari biasanya. Hal yang 

perlu diwaspadai, meski diare bisa berlangsung singkat, tapi bisa pula berlangsung 

selama beberapa hari. Bahkan, dalam beberapa kasus bisa terjadi hingga 

berminggu-minggu. Diare yang semakin parah menyebabkan tinja menjadi cair 

disertai lendir atau darah. Warna tinja makin lama berubah menjadi kehijau-

hijauan karena tercampur empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena 

seringnya defekasi dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat semakin 

banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorbsi usus 

selama diare (Ariani, 2016).  

   Kejadian Diare dapat terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan 4% dari 

semua kematian dan 5% dari kehilangan kesehatan menyebabkan kecacatan. Diare 

tetap menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di 

negara-negara Sub-Sahara di Afrika. Faktor risiko untuk diare akut bervariasi 

berdasarkan konteks dan memiliki implikasi penting untuk mengurangi beban 

penyakit. (Berhe, Mihret, & Yitayih, 2016). 

   Pada negara berkembang diare berkaitan dengan kurangnya pasokan air 

bersih, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi dan hygiene 

(khususnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun) serta kondisi kesehatan dan 

status gizi yang kurang baik (Raini, 2016). 

   Kebersihan anak maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting 

pada tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikisnya. Kebersihan anak yang 
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kurang, akan memudahkan terjadinya penyakit cacingan dan diare pada anak 

(Tabuwun, 2015).  

pengetahuan ibu memberikan kontribusi paling kuat dibandingkan faktor 

lingkungan dan sosial ekonomi dalam mempengaruhi kejadian diare akut pada 

balita. Tingkat pengetahuan ibu yang baik tentang diare, sangat menentukan upaya 

pencegahan yang dilakukan dan terhindarnya anak dari dampak buruk diare seperti 

dehidrasi, kekurangan gizi dan risiko kematian(Warman ,2008) 

Persepsi ibu terhadap diare pada balita menunjukkan sikap yang berbeda 

terhadap kejadian diare. Sebanyak (45%) partisipan menunjukkan sikap tenang, 

(20%) cemas dan tidak peduli, dan (15%) menunjukkan sikap panik. Hasil 

penelitian ini juga menemukan kesalahpahaman ibu dalam merawat balita dengan 

diare seperti mengurangi asupan makanan/minuman dan menghentikan pemberian 

ASI saat anak mengalami diare. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan di 

tingkat pendidikan ibu, kurangnya pengalaman dan sifat ikut-ikutan ibu melihat 

orang lain atau faktor orang tua di rumah yang lebih dominan mengambil 

keputusan (Masdiana, dkk 2016). 

Berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat ini dimana teknologi untuk 

pencegahannya sudah cukup dikuasai, akan tetapi permasalahan tentang penyakit 

diare dalam masyarakat, sampai saat ini masih merupakan masalah yang relatif 

besar yang terjadi pada keluarga pra sejahtera yang mempunyai keterbatasan 

dalam pendidikan, pendapatan dan pengetahuan yang benar tentang pencegahan 

diare (Depkes, 2005). 

Hal ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi penyakit diare tidak 

cukup hanya dengan menguasai teknologi pengobatan maupun pencegahannya 

saja tetapi dibutuhkan suatu pengetahuan yang cukup tentang pencegahan diare 

pada keluarga (Notoatmodjo, 2003).  

 

Keluarga merupakan orang terdekat dari seseorang yang mengalami gangguan 

kesehatan atau dalam keadaan sakit. Keluarga merupakan salah satu indikator 
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dalam masyarakat apakah masyarakat sehat atau sakit. Peran dan tugas keluarga 

dalam mengenal masalah kesehatan yaitu mengenal gangguan perkembangan 

kesehatan setiap anggota keluarga, mengambil keputusan melakukan tindakan 

yang tepat memberi perawatan kepada anggota keluarga yang sakit serta 

mempertahankan lingkungan tetap sehat, mempertahankan hubungan timbal balik 

pada keluarga serta memanfaatkan fasilitas kesehatan (Friedman, 2003). 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

melihat lebih lanjut tentang “Pengaruh Pengetahuan Ibu Tentang Penyakit Diare 

Terhadap Pencegahan Kejadian Diare Pada Anak”.Penelitian tersebut diambil 

untuk dilakukan analisis melalui literature review 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pengaruh pengetahuan ibu tentang peyakit diare terhadap 

pencegahan kejadian diare pada anak? 

C. TUJUAN  

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan ibu tentang penyakit diare 

terhadap pencegahan kejadian diare pada anak melalui study literature review 

D. MANFAAT 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat di ketahui pengaruh 

pengetahuan ibu tentang penyakit diare terhadap pencegahan kejadian diare pada 

anak 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. STRATEGI PENCARIAN LITERATURE 

Desain penelitian yang masuk dalam literatur review ini menggunakan  

study kasus deskriptif. Jenis metode penelitian ini merupakan metode terbaik 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku persepsi motivasi dan lain-lain dalam menjawab pertanyaan 

klinis di lapangan. Tipe study yang direview adalah semua jenis penelitian yang 

menggunakan metode pencegahan penyakit diare  pada balita untuk membantu 

pencegahan penyebaran penyakit diare pada balita,. Istilah pencarian jurnal 

melalui  website www.google scholar .com. batasan mengambil jurnal dan hal 

lainnya. Intervensi yang masuk dalam kriteria pencegahan penyakit diare pada 

balita. 

Literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian yang 

sudah terpublikasi. Populasi sampelnya adalah seluruh sampel dengan berbagai 

penyakit diare yang mendapatkan perlakuan perawatan pencegahan penyakit diare 

untuk membantu proses penyembuhan penyakit diare. Penelusuran dilakukan 

menggunakan Google scholar. Penulis membuka website www.google scholar 

.com. Pencarian di lakukan dengan memasukan semua kata yang ada dalam  judul 

literatur review ke dalam pencarian dan di dapatkan 790 hasil kemudian di 

spesifikan dengan kata kunci tiap variabel yang telah di pilih sesuai upaya 

pencegahan penyakit diare pada balita” yaitu, “pengetahuan ibu”, dan  

“pencegahan penyakit diare” Di dapatkan 879 temuan kemudian di spesifikan lagi 

dalam 5 tahun terakhir di dapatkan 922 hasil dan di spesifikan lagi menjadi 3 

Tahun terakhir 903 hasil dengan criteria Inklusi 26 hasil, Hasil artikel Literature 

untuk di analisis 4 Artikel. 

Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel 

memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam 
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penulisan  literature review. Artikel yang masuk dalam kriteria inlklusi dianalisis, 

diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi 

dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan 

dasar dalam melakukan intervensi pencegahan penyakit diare pada balita  di rumah 

sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan 

penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca.  
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Penulusuran menggunakan Google scholar  

Memasukan semua kata yang ada dalam  

judul literatur review 

 

 

Di spesifikan menggunakan kata kunci 

sesuai (Google scholar) 

 

 

Di spesifikan dalam 5 tahun terakhir  

(2016-2020) 

 

 

Di spesifikan dalam 3 tahun terakhir 

(2017-2020) 

 

 

 Hasil dengan criteria Inklusi  

 

Hasil artikel Literature untuk di analisis 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses Pencarian Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790 Hasil 

879 Hasil 

922 Hasil 

903 Hasil 

4 Hasil 

26 Hasil 
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Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang di ekstraksi dalam bentuk tabel: 

Tabel 2.1 Sinstesis 

Penulis 

Dan Tahun 

Tujuan 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Jumlah Respondan 

/ Sampel 

Tempat 

Penelitian 

Hasil 

Uswatu 

Khasanah 

,Galuh 

Kartika 

Sari  

2016 

 

Hubungan 

tingkat 

pengetahuan 

ibu tentang 

diare dengan 

perilaku 

pencegahan 

diare pada 

balita  

 

Jenis 

Penelitian 

ini 

meruapakan 

kuantitatif 

kolarasional 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

instrumen 

Penelitian 

berupa 

kuesioner 

tertutup  

yang sudah 

dilakukan uji 

validitas 

reabilitas.   

Populasi 

Penelitian 

sebanyak 72 ibu, 

sampel sejumlah 

61 ibu dengan 

metode total 

sampling. teknik 

analisisa data 

mengunakan 

analisa univariat 

dan bivariat uji 

korelasi Kendal 

tau.  

Di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Kota Gede 

II 

Yogyakarta

.  

Tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang diare  

sebagian besar 

berada dalam 

kategori cukup 

(54,1%) dan 

perilaku 

pencegahan diare 

dalam kategori 

positif (77%) ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

pengetahuan ibu 

tentang diare 

dengan perilaku 

pencegahan diare 

di wilayah kerja 

puskesmas  kota 

gede II 

Yogyakarta 

dengan nilai 

korelasi Kendall 

tau sebesar 0,416 

dengan p value   

Chaerunnis

a Kosasih, 

Afianti 

Sulastri, 

Tirta 

Adikusuma 

Suparrto, 

Sri 

Sumartini 

2015 

 

 

Gambaran 

pengetahuan 

ibu tentang 

diare pada 

anak usia 

balita.  

Jenis 

Penelitian 

ini adalah 

deskripitif 

kuantitatif, 

yang di 

lakukan 

dikelurahan 

padasuka 

kecamatan 

cibeuying 

kidul kota 

bandung 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah  

Semua ibu 

Yang mempunyai 

balita  

Sebanyak 898 

orang dengan 

jumlah 90 dengan 

teknik stratifiled 

random sampling.  

 

Penelitian 

dilakukan 

di 

Keluarahan 

Padasuka 

Kecamatan 

Cibeunying 

Kidul Kota 

Bandung. 

hasil Penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa terdapat 

60% responden 

memiliki 

pengetahuan baik 

38% responden 

memiliki 

pengetahuan 

cukup baik dan 

2% responden 

memiliki 
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pada bulan 

juni 2015 

pengetahuan 

kurang.  

Lina 

Malikhah 

Sari 

Fatimah, 

Bangun 

Simagungs

ong 

2012 

Gambaran 

pengetahuan 

dan sikap ibu 

dalam 

pencegahan 

dan 

penanggulag

an secara 

dini kejadian 

diare pada 

balita 

 

Metode 

Penelitian 

ini adalah 

metode 

diskriptif 

variabel ini 

yaitu 

pengetahuan 

dan sikap ibu 

dalam 

pencegahan 

penanggulan

gan secara 

dini kejadian 

diare pada 

pada balita. 

  

Popilasi dalam 

Penelitian ini 

adalah seluruh ibu 

yang mempunyai 

balita sebanyak 

762 orang sampel 

dalam Penelitian 

ini adalah ibu yang 

mempunyai balita, 

teknik sampling 

yang di gunakan 

adalah probability 

sampling, yaitu 

dengan cara 

proportionate 

random sampling 

dengan jumlah 

sampel 88 orang 

Penelitian 

dilakukan 

di Desa 

Hegarmana

h 

Jatinangor. 

Hasil penelitian 

ini yang 

diperoleh yakni 

53 (60, 23%) ibu 

memiliki 

pengetahuan baik 

serta 47 (53,41%) 

ibu memiliki 

ssssikap yang 

favourable 

(mendukung) 

terhadap 

pencegahan dan 

penanggulangan 

secara kajadian 

diare pada balita.  

Tina Yuli 

Fatmawati  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Peran ibu 

dalam upaya 

pencegahan 

diare pada 

balita.  

 

Metode 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n studi 

deskriptif 

yang 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

gambaran 

karakteristik 

ibu, 

pengetahuan 

dan peran 

dalam upaya 

pencegahan 

diare pada 

balita.  

 

Populasi dalam 

Penelitian ini yaitu 

seluruh ibu yang 

mempunyai balita 

usia 1-5 tahun 

berjumlah 56, 

teknik 

pengambilan 

sampel dengan 

mengunakan total 

sampling. 

sedangkan teknik 

pengumpulan data 

mengunakan 

kuesioner yang 

diberikan kepada 

responden, 

analisis data 

dilakukan secara 

univariat.  

Di 

Kelurahan 

Asam 

Bawah 

Kota Jambi 

 

Hasil penelitian 

ini 1. 

karakteristik 

umur responden 

tertinggi berumur 

di antara 20-30 

tahun sebanyak 

30 responden 

(53,6%) terendah 

31-45 tahun 

sebesar 26 

responden 

(46,4%). 

2. karakteristik 

pendidikan 

responden 

tertinggi adalah 

SMA yaitu 36 

responden 

(46,3%) terendah 

diploma yaitu 1 

 

B. KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI 

1. Kriteria inklusi : 



9 
 

a. Artikel nasional yang full text dan menggunakan bahasa indonesia 

b. Artikel dengan rentang tahun terbit 2013-2020 

c. Artikel keperawatan dengan fokus responden adalah anak  

2. Kriteria eksklusi : 

a. Artikel yang merupakan hasil review penelitian 

b. Artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL  

Didapatkan 4 artikel dengan metode penelitian artikel yang dianalisis 

beragam masing-masing menggunakn metode penelitian berbeda yaitu  kuantitatif  

kolarasional, deskripitif kuantitatif, diskriptif variabel, dan studi analitik. Begitu 

pula tempat di lakukan penelitian juga berbeda. Untuk artikel pertama di lakukan 

penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta, artikel ke-dua 

di lakukan di  Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, 

artikel ke-tiga di lakukan di Desa Hegarmanah Jatinangor, sedangkan artikel 

terakhir atau yang ke-empat di lakukan penelitian di Kelurahan Asam Bawah kota 

Jambi. 

Artikel pertama menunjukkan bahwa hasil penelitian Tingkat pengetahuan   

ibu tentang diare  sebagian besar berada dalam kategori cukup (54,1%) dan 

perilaku pencegahan diare dalam kategori positif (77%) ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan perilaku pencegahan diare 

di Wilayah Kerja Puskesmas  Kota Gede II Yogyakarta dengan nilai korelasi 

Kendall tau sebesar 0,416 dengan p value.   

Artikel kedua menunjukkan bahwa hasil penelitian hasil ini menunjukkan 

bahwa terdapat 60% responden memiliki pengetahuan baik 38% responden 

memiliki pengetahuan cukup baik dan 2% responden memiliki pengetahuan 

kurang.   

Artikel ke tiga menunjukkan bahwa hasil penelitian ini yang diperoleh yakni 

53 (60, 23%) ibu memiliki pengetahuan baik serta 47 (53,41%) ibu memiliki sikap 

yang favourable (mendukung) terhadap pencegahan dan penanggulangan secara 

kajadian diare pada balita. 

Artikel terakhir atau ke empat menunjukkan hasil penelitian yaitu 

karakteristik umur responden tertinggi berumur di antara 20-30 tahun sebanmyak 
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30 responden (53,6%) terendah 31-45 tahun sebesar 26 responden (46,4%). 2. 

karakteristik pendidikan responden tertinggi adalah SMA yaitu 36 responden 

(46,3%) terendah diploma yaitu 1 

B.  PEMBAHASAN  

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya dengan cara 

memasukan semua kata yang terdapat dalam literature review kemudian di 

lakukan pencarian menggunakan google scholar. Setelah dilihat bahwa jumlah 

artikel yang didapatkan terbatas  kriteria pengambilan artikel selanjutnya 

spesifikan dengan kata kunci tiap variabel yang telah di pilih sesuai  (mengunakan 

google scholar). Setelah itu di spesifikan dalam 5 tahun terakhir hasil yang di 

dapatkan masih terlalu luas untuk menentukan artikel yang bisa di gunakan. Karna 

masih di rasa hasil yang di dapatkan masih terlalu luas,  kemudian di spesifikan 

lagi dalam 3 tahun terakhir.  

Hasil artikel yang di dapatkan dari pencarian dengan memasukkan kata kunci 

dan di spesifikan dalam 3 tahun terakhir diambil dan dianalisa mana saja yang 

memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan sebagai artikel yang akan digunakan 

dengan mengacu pada artikel yang terkait dengan intervensi tentang proses 

penyakit diare dalam upaya pencegahan diare dalam keluarga dengan menjaga 

kebersihan dan makanan yang teratur terhadap penyembuhan penyakit diare. 

Setelah menurunkan kriteria berupa metode penelitian, akhirnya artikel yang 

didapatkan berjumlah 4 artikel. Hasil yang sejalan ditunjukkan pada hasil 

penelitian di artikel. 

Diare adalah pengeluaran feses yang tidak normal dan cair. Bisa juga didefinisikan 

sebagai buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi lebih 

banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3 kali buangair besar, 

sedangkan neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari 4 kali buang air besar(Dewi, 

2010:91). 
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Diare ialah suatu keadaan bertambahnya kekerapan dan keenceran buang air 

besar. Kekerapan yang dianggap masih normal adalah sekitar 1– 3 kali dan 

banyaknya 200 – 250 gram sehari, beberapa penderita mengalami peningkatan 

kekerapan dan keenceran buang air besar walaupun jumlahnya kurang dari 250 

gram dalam kurun waktu sehari. Sedangkan Diare akut didefinisikan sebagai 

keluarnya Buang Air Besar sekali atau lebih yang berbentuk cair dalam satu hari 

dan berlangsung kurang dari 14 hari (Mansjoer, 2002). 

Beberapa dampak yang terjadi akibat penyakit diare, antara lain: secara fisik 

dapat mengakibatkan dehidrasi dan komplikasi berupa sepsis dan abses liver. 

Secara psikologis, hospitaliVsasi pada anak yang menderita dapat mengakibatkan 

gangguan perkembangan anak (Utami Munandar, 2014). Selain itu, penyakit diare 

juga secara tidak langsung memberikan dampak pada ekonomi keluarga, baik 

berupa biaya pengobatan dan perawatan maupun biaya transportasi yang harus 

dikeluarkan selama anak dirawat di Rumah Sakit (Putri, 2016).  

Salah satu faktor resiko yang diduga memiliki kontribusi terhadap tingginya 

kejadian diare dengan berbagai tingkatan atau gradiasinya adalah belum 

optimalnya pengetahuan ibu tentang diare dan penanganan awal pada anak dengan 

diare (Sitompul, 2013) 

Didalam keluarga, peran peran penting bertumpu pada ibu.salah satunya 

dalam memberi perawatan dan pemberi asuhan Keperawatan (Friedman, 1998). 

Ibu juga memegang peranan sentral yaitu sebagai pembuat keputusan hubungan 

dengan kesehatan, pendidik, konselor dan pemberi asuhan dalam keluarga 

(Litman, 1974). Sedangkan menurut Effendy (1998), peranan ibu antara lain 

sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, pelindung, pendidik, anggota 

kelompok dan masyarakat serta pencari nafkah tambahan. Peranan ibu sebagai 

pemberi perawatan anak atau pemberi asuhan kesehatan dapat berupa ibu 

menentukan gejala gejala dan sebagai pemberi keputusan tindakan apa yang harus 

dia berikan pada anaknya (friedman, 1998). Oleh karena itu, agar peran sebagai 

pemberi perawatan anak dan pemberi asuhan kesehatan dapat berperan dengan 



13 
 

baik, harus di dukung dengan perilaku yang baik terutama pengetahuan kesehatan. 

Pengetahuan kesehatan merupakam respon seseorang terhadap stimulus atau 

objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, system pelayanan kesehatan, 

makanan serta lingkungan (Notoadmodjo, 2010).  

Tujuan pencegahan adalah untuk tercapainya penurunan angka kesakitan, 

terutama pada balita. Upaya kegiatan pencegahan diare, dari hal penelitian terakhir 

menunjukkan bahwa cara pencegahan yang benar dan efektif yang dapat dilakukan 

yakni dengan memberikan Air Susu Ibu, memperbaiki makanan pendamping Air 

Susu Ibu. Menggunakan air bersih yang cukup. Mencuci tangan sebelum 

beraktivitas. Menggunakan jamban, membuang tinja bayi yang benar, 

memberikan imunisasi campak.  

Penyakit diare sering menyerang pada anak-anak dari pada dewasa 

dikarenakan daya tahan tubuhnya yang masih lemah. Namun masih banyak ibu 

yang belum cukup mampu memberikan penanganan yang baik, hal ini 

dikarenakan pengetahuan tentang penanganan diare pada anak masih rendah 

sehingga akan mempengaruhi sikap ibu dalam penanganan diare pada anaknya. 

Peran ibu dalam melakukan penatalaksanaan terhadap diare diperlukan sebagai 

pengetahuan karena pengetahuan merupakan salah satu komponen faktor 

predisposisi yang penting. Peningkatan pengetahuan tidak selalu menyebabkan 

terjadinya perubahan sikap, tetapi mempunyai hubungan yang positif, yaitu 

dengan peningkatan pengetahuan maka dapat terjadi perubahan sikap. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis artikel diketahuai bahwa pengetahuan ibu tentang 

pencegahan penyakit diare pada penelitian Chaerunnisa Kosasih,Afianti Sulastri, 

Tirta Adikusuma Suparto,dan Sri Sumartini (2015) pengetahuan ibu tentang  

diare sebagian besar dalam kategori baik dalam penguasaan pengetahuan ibu 

tentang diare serta pencegahan diare . 

Pengetahuan mengenai pencegahan diare sangat penting diketahui oleh ibu 

karena dapat dijadikan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya diare.Hal 

ini sejalan dengan teori Erfandi (2013) yang menyatakan bahwa lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan  ke dalam individu yang 

berada dalam lingkungan tersebut. 

B. Saran 

1. Dapat memberikan pengetahuan kepada ibu tentang pencegahan penyakit 

diare  

2. Bagi tenaga kesehatan untuk lebih membantu dalam menerapkan dan 

mengajarkan serta menjelaskan tentang pencegahan penyakit diare 

3. Bagi peneliti lain agar dapat mengambil studi kasus yang berhubungan dengan 

penyakit diare 
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