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ABSTRAK 

 

 

Infeksi cacingan merupakan penyakit berbasis lingkungan yang masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kejadian kecacingan umumnya tinggi 

pada daerah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk. Penelitian bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara sanitasi lingkungan, tingkat pengetahuan ibu 

dan personal hygiene anak dengan kejadian kecacingan pada murid Taman 

Kanak-kanak Ibnu Husain Surabaya. 

Penelitian menggunakan metode observasional dengan rancangan studi 

cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah murid dan ibu murid TK Ibnu 

Husain Surabaya tahun ajaran 2015/2016. Sampel diperoleh sebanyak 24 orang 

yang terdiri dari 24 murid dan 24 ibu murid yang memenuhi kriteria inklusi. 

Variabel terikat adalah kejadian kecacingan pada murid TK Ibnu Husain 

Surabaya. Variabel bebas adalah sanitasi lingkungan (kepemilikan jamban sehat, 

sarana pembuangan sampah, penyediaan air bersih dan sarana pembuangan air 

limbah), tingkat pengetahuan ibu dan personal hygiene anak (kebiasaan mencuci 

tangan, memotong kuku, bermain di tanah dan memakai alas kaki). Pengambilan 

data primer dengan metode wawancara, observasi dan pemeriksaan laboratorium. 

Analisis data menggunakan uji korelasi phi dengan melihat koefisien korelasi phi  

untuk mengetahui kuat hubungan antar variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 87,5% memiliki jamban sehat, 16,7% 

sarana pembuangan sampah memenuhi syarat, 70,8% tersedia air bersih, 70,8% 

saluran pembuangan air limbah tertutup, 91,7% pengetahuan ibu cukup, 20,8% 

terbiasa mencuci tangan, 79,2% memotong kuku setiap minggu, 75% biasa 

bermain di tanah, dan 54,2% memiliki kebiasaan memakai alas kaki. Hasil 

pemeriksaan laboratorium menunjukkan sebesar 16,7% murid positif ditemukan 

telur cacing. Berdasarkan hasil uji korelasi Phi diketahui kebiasaan memotong 

kuku (r=0,321), kebiasaan bermain di tanah (0,258) dan kebiasaan memakai alas 

kaki (r=0,486) memiliki kuat hubungan cukup dengan kejadian kecacingan pada 

murid TK Ibnu Husain Surabaya. 

Disarankan kepada pihak TK Ibnu Husain Surabaya untuk memberikan 

materi belajar tambahan terkait perilaku hidup bersih dan sehat pada murid 

khususnya perilaku pencegahan infeksi cacingan. 
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