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ABSTRACT 

 

Diarrhea still becomes the main cause of morbidity and mortality at children 
in developing countries. Diarrhea is also the mayor health problem in West South 
East Maluku regency with is prevalence of 3,1% in 2004. This condition is resulted 
by various factors, including behavioral factor. The aim of this study is to find out 
the correlation between weaning behavior and the diarrhea occurrence at babies. 

This study is analytical observation with cross-sectional design. The 
population of this study is mother having baby 0 – 6 month-old. The amounth of 
sample is 91 babies, taken by sample random sampling, analyzed by chi square test 
with α=0,05. Dependent variable is diarrhea occurrence, and independent variables 
are characteristic of mother, levels of mother knowledge, their attitude and behavior, 
weaning pattern, serving of weaned food, feeding tools washing habits, habit hand 
washing habits before feeding baby, and the age of weaned baby. 

The results are: the prevalence of diarrhea at respondents is 18,68%. There is 
correlation between levels of education (p=0,000,  OR=7,682), family income 
(p=0,000,  OR=6,947), levels of knowledge (p=0,002,  OR=13,600), attitude 
(p=0,001,  OR=9,844), weaning practice (p=0,002,  OR=8,357) and weaning habit 
(p=0,018,  OR=4,038) with the occurence of diarrhea at baby. It is caused by the 
level of education, the higher it is, the better is mother acceptance in health education 
understanding and application. The level of education also impacts the income, 
knowledge, attitude, and mother practice and all these circumstances will impcts the 
weaning behavior at last.  Mother age (p=0,698) and occupation (p=0,617) have no 
significant correlation with the occurrence of diarrhea at baby because it is not 
determined by how old the mother and what her occupation is, but it is determined 
by how good her knowledge about fiarrhea cause is, and how to prevent it. 

The conclusion is that there is correlation between weaning behavior with the 
occurrence of diarrhea at baby. According to that, weaning age also has the crucial 
impact to the occurrence of diarrhea at baby. Thus, it is important to improve mother 
knowledge about the causes of diarrhea and how to prevent it, the behavior factor 
supporting toward the occurrence of diarrhea and how to prevent it, the behavior 
factor supporting toward the occurrence of diarrhea at baby and also to carry out 
weaning education. 
 
Key Word : Weaning behavior, diarrhea at baby 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Perilaku Penyapihan Dengan Kejadian ... Mathelda Aty Sarak



  

ABSTRAK 

 

Diare masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak 
di negara berkembang. Diare juga merupakan masalah kesehatan yang besar di 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan prevalensi 3,1% pada tahun 2004. 
Kondisi ini diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor perilaku. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui  ada atau tidak hubungan antara perilaku penyapihan 
dengan kejadian diare pada bayi. 

Penelitian ini bersifat analitik dengan rancang bangun Cross Sectional. 
Populasi penelitian adalah ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan. Besar sampel 
91  bayi   yang diambil dengan cara Simple Randon Sampling, analisis  menggunakan 
uji Chi  Square dengan α = 0,05. Variabel terikat penelitian adalah kejadian diare 
sedangkan variabel bebas adalah karakteristik ibu, tingkat pengetahuan ibu, sikap, 
perilaku, pola penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat 
makan dan minum, kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan bayi, dan usia 
penyapihan bayi. 

Hasil penelitian, prevalensi kejadian diare pada bayi responden adalah 
18,68%.  Didapatkan ada hubungan antara tingkat pendidikan (p=0,000,       OR= 
7,682), penghasilan keluarga (p=0,000,   OR=6,947), tingkat pengetahuan   (p= 
0,002,  OR=13,600), sikap (p=0,001,  OR=9,844), tindakan penyapihan    (p=0,002, 
OR=8,357), dan usia penyapihan (p=0,018,  OR=4,038) dengan kejadian diare pada 
bayi. Hal ini disebabkan makin tinggi tingkat pendidikan makin luas pengetahuan 
yang dimiliki serta makin cepat menerima dan melaksanakan pesan-pesan kesehatan. 
Tingkat pendidikan juga akan turut mempengaruhi penghasilan, pengetahuan, sikap 
dan tindakan ibu, yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku penyapihan bayi.   
Umur ibu  (p=0,698) dan pekerjaan ibu (p=0,617) tidak ada hubungan yang 
bermakna dengan kejadian diare pada bayi karena kejadian diare pada bayi tidak 
ditentukan oleh seberapa besar umur ibu dan pekerjaannya tetapi ditentukan oleh 
seberapa besar pengetahuan tentang penyebab diare dan cara pencegahannya serta 
dilaksanakan dalam pengasuhan bayi.  

Kesimpulan yang diperoleh yaitu ada hubungan antara perilaku penyapihan 
dengan kejadian diare pada bayi. Dimana usia penyapihan juga mempunyai dampak 
besar terhadap kejadian diare pada bayi. Oleh karena itu perlu adanya upaya 
peningkatan pengetahuan ibu tentang  penyebab, cara pencegahan diare serta faktor 
perilaku yang menunjang terjadinya diare pada bayi dan pelaksanaan pendidikan 
penyapihan. 
 

Kata kunci : Perilaku penyapihan,  diare pada bayi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di 

negara berkembang. Penyebab utama kematian karena diare adalah dehidrasi sebagai 

akibat kehilangan air dan elektrolit melalui tinja yang tidak diganti secara seimbang. 

Diare juga adalah penyebab penting kekurangan gizi. Hal ini karena adanya 

anoreksia pada penderita diare sehingga anak makan lebih sedikit dari biasanya dan 

kemampuan menyerap sari makanan juga berkurang padahal kebutuhannya 

meningkat untuk mempercepat proses penyembuhan ( Soegijanto, 2004). 

Masalah kesehatan bayi dan anak balita masih memerlukan perhatian karena 

43,6% dari seluruh kematian terjadi pada  anak-anak usia dibawah lima tahun.Dari 

kematian balita tersebut 19,6% adalah akibat diare sebagai sebab utama, sedangkan 

kematian balita yang disertai dengan diare adalah 24,2% (Tjitra dkk,1994).  

Angka kesakitan balita juga tertinggi bila dibandingkan dengan golongan 

umur lainnya.Diantara balita yang sakit 12,3% adalah menderita diare. (Tjitra dkk, 

1994). 

SKRT 1986  di Indonesia menunjukkan bahwa angka kesakitan diare untuk 

seluruh golongan umur  berkisar antara 120 – 360 per 1000 penduduk dan untuk 

balita menderita 1 – 2x  episode diare per tahunnya atau 60% dari semua kesakitan 

diare, sedangkan kematian yang disebabkan oleh diare pada semua golongan umur 

84,4 per 100.000 penduduk dimana 76% terjadi pada bayi dan anak balita. 
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Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Maluku, penyakit diare termasuk 

dalam kategori 5 penyakit terbesar dengan prevalensi 3,5%. Sedangkan di Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat berdasarkan data 10 penyakit maka diare berada pada urutan 

ke 3 dari sepuluh penyakit terbanyak, dengan jumlah kasus pada tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2004 sebagai berikut : 

Tabel I.1. Distribusi Kejadian Diare Menurut Golongan Umur dari             
Tahun 2002– 2004 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

 
Kejadian Diare.Golongan Umur (Tahun) Tahun 

< 1 1 – 4 5 - 14 15 – 44 > 45 
Total 

2002 527 775 515 761 525 3103 
2003 422 689 785 572 411 2879 
2004 712 1199 1080 940 979 4910 
Total 1661 2663 2380 2273 1915 10892 

  Sumber : Dinkes MTB 

Dari 4910 kasus diare yang terjadi pada tahun 2004, sebanyak 802 kasus 

(16,33%) terjadi di Puskesmas Saumlaki  dengan distribusi kasus per golongan umur 

sebagai berikut : Umur < 1 tahun sebanyak 162 kasus (20,2%), umur 1 – 4 tahun 

sebanyak 216 kasus (26,9%), umur 5 – 14 tahun sebanyak 200 kasus (24,9%), Umur 

15 – 44 tahun sebanyak 96 kasus (12%), dan umur  > 45 tahun sebanyak  128 kasus 

(16%). 

Tingginya angka prevalensi diare ini disebabkan oleh  ikut berperannya 

beberapa faktor    antara lain masih kurangnya sarana air bersih sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi air bersih diperoleh dengan membeli seharga         

Rp. 50.000, per tank (5 drum), sulitnya air bersih di musim kemarau dan  

pembuangan sampah masih ditimbun di sekitar lingkungan pemukiman.  

Agen infeksius yang menyebabkan penyakit diare biasanya ditularkan 

melalui jalur fecal oral sehingga kondisi ini dapat mempermudah penularan terutama 
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bila  menelan makanan atau air yang terkontaminasi (terutama makanan sapihan)  

dan kontak dengan tangan yang terkontaminasi. Beberapa faktor yang menyebabkan 

bertambahnya penularan kuman enteropatogen penyebab diare pada balita adalah 

kebersihan perorangan yang jelek, penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak 

semestinya serta tindakan penyapihan yang jelek  (penghentian ASI yang terlalu dini, 

susu botol, pemberian ASI yang diselang-seling dengan susu botol pada 4 – 6 bulan 

pertama). 

Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat kebiasaan penyapihan bayi sudah 

dilakukan saat bayi baru berusia  1 (satu) bulan lebih atau 40 (empat puluh) hari 

dengan alasan agar bayi kenyang. Menurut masyarakat bayi yang  menangis itu 

pertanda bahwa air susu ibu (ASI) tidak cukup dan harus segera diberi makan. 

Keadaan yang lebih memperburuk lagi adalah pemahaman masyarakat setempat 

bahwa yang dikatakan penyapihan adalah penghentian pemberian air susu ibu (ASI) 

kepada bayi. Jenis makanan sapihan yang biasa diberikan adalah pisang yang 

dilumatkan, beras yang ditumbuk menjadi tepung dan diolah bubur dan bagi yang 

mampu biasnya diberikan bubur sun.  

Besarnya masalah kesakitan akibat diare merupakan hasil perpaduan berbagai 

faktor yang saling berinteraksi. Bila mengacu pada  konsep H.L.Blum  maka derajat 

kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu 

genetik, sistem pelayanan kesehatan, perilaku (gaya hidup, kepercayaan) dan 

lingkungaan (fisik, biologis, sosial, budaya, sosial ekonomi). 

Berhubungan dengan konsep tersebut selain faktor lingkungan dan faktor 

pelayanan kesehatan,  maka faktor perilaku  terutama perilaku orang tua  dalam hal 

ini ibu, sangat berperan terhadap timbulnya diare pada balita. 
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Beberapa perilaku orang tua yang dapat menyebabkan peningkatan risiko 

terjadinya diare antara lain : tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara penuh       

4 – 6 bulan pertama kehidupan  dan tidak memberi ASI selama 2 tahun, faktor 

perilaku dalam pengasuhan bayi (pemberian susu formula dan makanan tambahan), 

tidak menjaga kebersihan alat makan dan minum balita termasuk botol susu, 

menggunakan air minum yang tercemar dari sumbernya maupun pada saat disimpan 

di rumah serta kebiasaan minum air yang tidak dimasak terlebih dahulu, tidak 

mencuci tangan sesudah buang air besar dan sesudah membuang tinja anak serta 

tidak mencuci tangan sebelum makan dan menyuapi anak (Putro,Eboloko,2005). 

Hal- hal tersebut lebih banyak terjadi apabila anak berada dalam masa 

penyapihan. Pada masa penyapihan seringkali terjadi pemaparan dengan bakteri baru 

dalam makanan dan minuman, diberi makanan yang rendah protein dan energi, 

diberikan makanan yang tidak tepat, pemberian makanan yang tidak sering,anoreksia 

karena infeksi, terlambat dimulainya pemberian makanan sapihan/pendamping dan 

disapih secara tiba-tiba (DepKes RI, 1990). 

 

1.2. Identifikasi Masalah. 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi di negara berkembang adalah 

kejadian diare. 

2. Masih tingginya angka kejadian diare didominasi oleh kelompok usia 

dibawah 5 (lima) tahun. 
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4. Faktor perilaku orang tua  yang menyebabkan bertambahnya kejadian diare 

pada balita (anak dibawah usia lima tahun)  adalah kebersihan perorangan 

yang jelek, penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya serta 

tindakan penyapihan yang jelek. 

4. Penyapihan diartikan oleh masyarakat setempat sebagai tindakan penghentian 

Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi 

5. Salah satu penyebab diare pada bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki yaitu 

memberi makan bayi pada usia 1 (satu) bulan. 

 

1.3. Pembatasan dan Perumusan Masalah. 

  Dari identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut “ apakah terdapat hubungan antara perilaku penyapihan  dengan 

kejadian diare  pada bayi (0-6 bulan)”. 
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BAB  II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

II.1. Tujuan Umum 

 Menganalisis hubungan antara perilaku penyapihan  dengan kejadian diare  

pada bayi (0-6 bulan) di wilayah kerja Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat. 

 

II.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui proporsi kejadian diare pada bayi . 

2. Menganalisis  hubungan karakteristik ibu dengan  kejadian diare pada bayi  

3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan  ibu dengan kejadian 

diare pada bayi (0 – 6 bulan)  

4. Menganalisis hubungan antara sikap ibu dengan kejadian diare pada bayi       

(0 – 6 bulan)  

5. Menganalisis hubungan antara tindakan penyapihan dengan kejadian diare 

pada bayi (0 – 6 bulan)  

6. Menganalisis  hubungan antara pola penyapihan dengan kejadian diare pada 

bayi (0 – 6 bulan) di wilayah Puskesmas Saumlaki 

7. Menganalisis hubungan penyajian makanan sapihan dengan kejadian diare 

pada bayi (0 – 6 bulan)  

8. Menganalisis hubungan antara kebiasaan mencuci alat makan dan minum 

bayi dengan kejadian diare pada bayi (0 – 6 bulan)  
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9. Menganalisis hubungan antara kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum 

memberi makan bayi dengan kejadian diare pada bayi (0 – 6 bulan)  

10. Menganalisis hubungan antara usia penyapihan dengan kejadian diare pada 

bayi (0 – 6 bulan). 

 

II.3. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai masukan kepada  masyarakat khususnya orang tua (ibu) terutama di 

lokasi penelitian agar dapat meningkatkan  perilaku penyapihan yang baik 

sehingga bayi terhindar dari penyakit diare 

2. Bagi Instansi Terkait. 

 Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat khususnya SubDin P2MPLP dan SubDin Pelayanan 

Kesehatan dalam menyusun program pencegahan dan pemberantasan diare 

maupun program peningkatan kesehatan ibu dan anak. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

 Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian 

dalam melakukan penelitian sejenis di masa datang. 

4. Bagi peneliti 

 Memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam proses belajar 

melakukan penelitian sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga Surabaya.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

                                                                                                

III.1. Pengertian Diare 

 Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan  bentuk dan 

konsistensi tinja melembek atau mencair dan bertambahnya frekuensi berak lebih 

dari biasanya yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari (DepKes R.I,1994). Diare adalah 

penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya 

(> 3 kali/hari) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair), dengan/tanpa darah 

dan/atau lendir. (Suraatmaja,2005). Diare  ialah keadaan frekuensi buang air besar 

lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak; konsistensi feses encer, 

dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir  saja 

(Ngastiyah, 2005). 

 

III.2. Penyebab Diare 

 Terjadinya diare disebabkan oleh berbagai faktor yaitu : 

III.2.1 Faktor infeksi 

1. Infeksi enteral : infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan 

penyebab utama  diare pada anak. Meliputi infeksi enteral sebagai 

berikut: 

a). Infeksi bakteri: Vibrio, E.coli, Salmonella, Campylobacter, 

Yersinia, Aeromonas dan sebagainya. 

 b). Infeksi virus: Enterovirus (virus ECHO,Coxsackie, Poliomyelitis) 

Adeno virus, Rotavirus, Astrovirus, dan lain-lain. 
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c). Infeksi parasit : cacing (Ascaris,Trichuris,Oxyuris, Strongyloides), 

protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lambia, Tricomonas 

hominis), jamur (Candida albicans). 

2. Infeksi parenteral ialah infeksi diluar alat pencernaan makanan seperti 

otitis media akut (OMA), tonsillitis/tonsilofaringitis, bronkopneumonia, 

ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan 

anak berumur dibawah 2 tahun. Menurut Supriyanto (1994) penyebab 

diare pada kelompok umur kurang dari satu tahun yaitu Rotavirus dan 

Salmonella, sedangkan untuk umur 1 – 2 tahun disebabkan 

Rotavirus,Campylobacter, Shigella dan E. coli. 

III.2.2. Faktor malabsorbsi 

1. Malabsorbsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltosa dan 

sukrosa); monosakarida (intoleransi glukosa,fruktosa dan galaktosa). 

Pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering adalah intoleransi 

laktosa. 

2. Malabsorbsi lemak 

3. Malabsorbsi protein 

III.2.3. Faktor makanan, makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. 

III.2.4.  Faktor psikologis, rasa takut dan cemas. 

 

III.3. Cara Penularan Dan Faktor Resiko 

 Agent infeksius yang menyebabkan penyakit diare biasanya ditularkan 

melalui jalur fecal oral, terutama menelan makanan yang terkontaminasi (terutama 

makanan sapihan) dan  kontak dengan tangan yang terkontaminasi mikroorganisme. 
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Berdasarkan hasil penelitian Supriyanto (1994) dikatakan bahwa perilaku ibu  

yang dapat menunjang peningkatan resiko diare pada bayi adalah : 

 

III.3.1. Pemberian susu sapi  (formula).  

Pemberian susu sapi baik sebagai substitusi maupun suplemen  menunjukkan 

bahwa bayi yang diberi susu formula memiliki resiko terjadi diare lebih besar dari 

bayi yang tidak diberi susu formula. Mikroorganisme penyebab diare (E.coli, 

Rotavirus) banyak ditemukan pada bayi yang mengalami diare yang mendapat susu 

formula. 

 

III.3.2. Pemberian makanan tambahan yang terlalu dini 

 Pemberian makanan tambahan yang terlalu dini  dan penggunaan makanan 

instant (sendiri dan atau makanan lain)  meningkatkan risiko kontak dengan 

mikroorganisme penyebab diare atau toksin dalam makanan maupun allergen 

menjadi besar. 

 

III.3.3. Pemberhentian pemberian ASI pada bayi. 

 Pemberhentian pemberian ASI erat kaitannya dengan umur bayi. Sebuah 

penelitian menyatakan bahwa pemberian ASI selama 6 bulan pertama kehidupan 

dapat menurunkan angka kesakitan bayi 8 – 20% dan menurunkan angka kematian 

bayi 24 -27%.  

 Beberapa manfaat pemberian ASI, selain sebagai makanan bayi, ASI juga 

mengandung bahan yang meningkatkan pertumbuhan lactobacillus bifidus, dan juga 
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mengandung laktoferin sebagai penghambat pertumbuhan kuman staphylococcus dan 

E.Coli. Manfaat ini akan hilang dengan dihentikannya pemberian ASI. 

  

III.4. Pencegahan Diare 

 Beberapa cara pencegahan dan pemberantasan diare  menurut WHO yang 

dianggap efektif  dan dapat dilaksanakan dalam mengurangi insiden diare, keparahan 

dan angka kematian pada anak yang berumur dibawah 5 (lima) tahun adalah 

pemberian Air Susu Ibu (ASI), memperbaiki cara penyapihan, banyak menggunakan 

air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban, membuang tinja bayi secara baik 

dan benar serta imunisasi campak. 

 

III.5. Pendidikan Dan Pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2003),  pengetahuan (Knowledge) merupakan hasil 

dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

 Menurut hasil penelitian Supriyanto (1994), secara umum dapat disimpulkan 

bahwa diare pada bayi  merupakan masalah kesehatan masyarakat untuk keluarga 

dengan status ekonomi lemah dan pendidikan kurang. Pada pendidikan orang tua 

yang cukup (SLTP keatas) cenderung memberikan makanan tambahan instant dan 

memiliki rumah yang lebih baik, sedangkan pada bayi dengan  pendidikan orang tua 

yang rendah cendrung memberikan makanan tambahan tradisional (nasi pisang, 

bubur beras dan nasi tim) dan memiliki kondisi rumah yang lebih jelek.  
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 Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin luas pengetahuan yang 

dimiliki serta makin cepat menerima dan melaksanakan pesan-pesan kesehatan yang 

disampaikan (Putro,Eboloko,2005). 

 

III.6. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan  Dalam Penyapihan  

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar                            

( Notoatmodjo,2003). 

 Skiner (1938) seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan 

respons atau reaksi seseorang  terhadap stimulus (rangsangan dari luar).Walau 

demikian dalam memberikan respons sangat tergantung pada karakteristik atau 

faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan yang terdiri dari faktor internal dan 

faktor eksternal. 

 Faktor internal dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan, tingkat emosional, 

jenis kelamin dan sebagainya,sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan baik itu 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,maupun politik. 

 Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa  

perilaku yang didasari  oleh pengetahuan dan sikap akan lebih langgeng (long 

lasting). Sebaliknya  perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan dan sikap tidak 

akan berlangsung lama (Notoatmodjo,2003). 

 Seseorang sebelum berperilaku, ia harus tahu terlebih dahulu apa arti atau 

manfaat perilaku tersebut bagi diri atau keluarganya. Baik itu pengetahuan tentang 

sakit dan penyakit (meliputi penyebab, gejala, cara pencegahan, cara penularan) 
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maupun pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat 

(meliputi jenis makanan yang bergizi, manfaat makanan, pentingnya olah raga, 

pentingnya istirahat dll). 

Sikap adalah penilaian terhadap stimulus atau objek. Setelah seseorang 

mengetahui stimulus atau objek, maka proses selanjutnya adalah menilai atau 

bersikap terhadap stimulus atau objek tersebut. Indikator  untuk sikap sejalan dengan 

indikator pengetahuan  yaitu sikap terhadap sakit dan penyakit dan sikap terhadap 

cara pemeliharaan dan cara hidup sehat. 

Sikap terhadap sakit dan penyakit artinya bagaimana penilaian dan pendapat 

seseorang terhadap : gejala atau tanda-tanda penyakit, penyebab penyakit, cara 

penularan penyakit maupun cara pencegahan penyakit. Sedangkan sikap terhadap 

cara pemeliharaan dan cara hidup sehat artinya penilaian atau pendapat seseorang 

terhadap cara-cara memelihara dan cara-cara (berperilaku) hidup sehat meliputi 

makanan, minuman, dan sebagainya. 

 Tindakan merupakan faktor terbesar  kedua setelah faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kesehatan individu, keluarga atau masyarakat. Dengan demikian 

perilaku seorang ibu sangat mempengaruhi status kesehatan bayinya. 

 Menurut Green dalam Notoatmodjo (2003) dikatakan bahwa faktor-faktor 

predisposisi yang mempengaruhi terbentuknya suatu perilaku  adalah pengetahuan 

dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya (Notoatmodjo,2003). 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Perilaku Penyapihan Dengan Kejadian ... Mathelda Aty Sarak



  

III.7. Pekerjaan Dan Penghasilan 

 Peranan faktor sosial ekonomi meskipun tidak langsung, merupakan faktor 

kunci  dalam menurunkan diare akut pada bayi. Pemberian makanan tambahan yang 

sehat ditentukan juga oleh keadaan sosial ekonomi keluarga (Supriyanto,1994). 

 Keadaan sosial ekonomi yang rendah sangat berkaitan dengan rendahnya 

tingkat pendidikan dan pengetahuan maupun rendahnya penghasilan yang akan 

berpengaruh pada pola konsumsi makanan.  

 Penghasilan yang rendah berhubungan dengan kemampuan masyarakat yang 

akan mempengaruhi kebutuhan hidup sehat. 

 

III.8. Pengertian Penyapihan 

 Penyapihan adalah perpindahan yang progresif dari bayi yang semula 

mendapat ASI menjadi bayi yang mendapat makanan seperti anggota keluarga 

lainnya (Akre,1994). Penyapihan  adalah proses membiasakan bayi secara  bertahap 

memakan makanan orang dewasa. Meskipun bayi selama proses penyapihan ini 

secara berangsur-angsur diberikan makanan padat, tetapi pemberian ASI tetap 

menjadi prioritas utama hingga anak berumur 2 tahun (Sunartyo, 2005). 

 

III.9. Usia Penyapihan 

 Dilihat dari sudut kematangan fisiologis dan kebutuhan gizi, pemberian 

makanan selain Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi sebelum usia 4 (empat) bulan 

biasanya tidak diperlukan dan bahkan akan mengandung risiko, misalnya akan 

mengundang keadaan  risiko untuk menderita  diare dan penyakit-penyakit lainnya              

( Akre,1994).                 
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 Penyapihan sebaiknya dilakukan pada usia 4 – 6 bulan. Hal ini erat kaitannya 

dengan usia 4 – 6 bulan, bayi sudah mampu melakukan koordinasi mengisap, 

menelan, bernafas dan bayi siap mengisap makanan yang  cair saja. 

 Di Indonesia terutama daerah pedesaan sering di jumpai perlakuan 

penyapihan yang terlalu dini. Kebiasaan ini kurang baik, karena penyapihan 

(pemberian makanan tambahan) yang terlalu dini dapat mengakibatkan : 

a. Bayi lebih sering  menderita diare. Hal ini disebabkan cara menyiapkan 

makanan yang kurang bersih, juga pembentukan zat anti oleh usus bayi 

belum sempurna. 

b. Bayi mudah alergi terhadap zat makanan tertentu. Keadaan ini terjadi 

karena usus bayi masih permeable, sehingga mudah dilalui oleh protein 

asing. 

c. Produksi ASI menurun. Hal ini disebabkan karena bayi sudah kenyang 

dengan makanan tambahan sehingga frekuensi menyusu menjadi lebih 

jarang akibatnya dapat menurunkan produksi ASI. 

Beberapa pertimbangan sehingga penyapihan sebaiknya dilakukan pada usia 

4 – 6 bulan, adalah : 

a. Pada umur 4 bulan tersebut, bayi sudah mengeluarkan air liur lebih 

banyak dan produksi enzim amilase lebih banyak sehingga bayi siap 

menerima makanan lain selain ASI. 

b. Kebutuhan energi bayi untuk pertumbuhan dan aktifitas makin 

bertambah, sedangkan produksi ASI relatif   tetap sehingga diperlukan 

tambahan makanan selain ASI. 
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c. Bayi sudah bisa menutup mulutnya dengan rapat dan menggerakan lidah 

ke muka dan belakang. Apabila makanan  disuapkan kedalam mulutnya, 

maka lidah bayi dapat memindahkan makanan tersebut kearah belakang 

dan menelannya. 

 

III.10. Pola Penyapihan 

 Sesudah bayi berumur 3 - 4 bulan, secara berangsur perlu diberikan makanan 

pelengkap (makanan sapihan) berupa sari buah atau buah-buahan segar, makanan 

lumat, dan akhirnya makanan lembek. Tujuan pemberian makanan pelengkap 

(makanan sapihan) adalah melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat dalam 

ASI/PASI, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan 

dengan berbagai rasa dan tekstur, mengembangkan kemampuan bayi untuk 

mengunyah dan menelan, serta melakukan adaptasi terhadap makanan yang 

mengandung kadar energi yang tinggi. 

Setiap bayi/balita memiliki pribadi tersendiri. Ada yang mudah menerima 

makanan padat, ada yang sulit. Ada yang menyukai makanan bervariasi, ada pula 

yang lebih suka bubur bayi  (lumat atau lembek) atau buah yang dilumatkan. 

Walaupun demikian pada masa penyapihan ASI tetap menjadi sumber utama 

makanan bayi  dan tetap diberikan saat bayi menginginkannya. (Westcott,2003). 

Dibandingkan dengan susu formula, ASI memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu : 

a. Mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 3 – 4 bulan pertama. 

b. Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal. 
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c. Mengandung berbagai zat antibody, sehingga mencegah terjadinya 

infeksi. 

d. Mengandung laktoferein untuk mengikat zat besi. 

e. Tidak mengandung  β – laktoglobulin yang dapat menyebabkan alergi. 

f. Ekonomis dan praktis. Tersedia setiap waktu pada suhu yang ideal dan 

dalam keadaan segar, serta bebas dari kuman. 

g. Berfungsi menjarangkan kelahiran 

h. Membina hubungan yang hangat dan penuh kasih saying antara ibu dan 

bayi. 

Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2003), pola pemberian makanan bayi 

adalah sebagai berikut : 

 Pola Pemberian Makanan Bayi Menurut Umur. 
 

Umur Jenis dan Frekuensi makanan 
0 – 3 bulan ASI, sekehendak 
3 – 4 bulan ASI sekehendak, buah 1-2 kali. 
4 – 6 bulan ASI sekehendak, buah 1 – 2 kali, makanan lumat 1 – 2 

kali. 
6 – 9 bulan ASI sekehendak, buah 1 – 2 kali, makanan lumat 2 

kali, makanan lembek 1 kali, telur* 1 kali. 
9 – 12 bulan ASI/susu formula 2 kali, buah 1 – 2 kali, makanan 

lumat 1 kali, makanan lembek 2 kali, telur 1 kali. 
Sumber : Penuntun Diit Anak,2003. 
 

Makanan lumat adalah makanan yang diberikan kepada bayi dalam bentuk 

halus/lumat sebagai peralihan dari pemberian  ASI/PASI ke makanan padat. 

Contohnya : bubur susu. Sedangkan makanan lembek adalah makanan yang 

diberikan kepada bayi dalam bentuk lebih padat daripada makanan lumat sebagai 

peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Contoh : nasi tim. 
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 *Telur  diberikan secara bertahap. Mula-mula diberikan bagian kuningnya, 

kemudian bagian putihnya. Bila tidak ada tanda-tanda alergi, untuk selanjutnya dapat 

diberikan seluruh telur. Bila ada tanda-tanda alergi pemberian telur ditangguhkan 

sampai bayi berumur 1 tahun. 

Pola pemberian makanan dapat dilihat pada gambar berikut : 

 Pola Pemberian Makanan Bayi 

Jenis makanan Umur (bulan) 

ASI Buah M.Lumat M.Lembek Telur 

0 – 3     

3 – 4    

4 – 6   

6 – 9 

9 – 12 

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
--------------- 
--------------- 
 

!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
 

@@@@@ 
@@@@@ 
@@@@@ 
@@@@@ 
@@@@@ 

 
 
 
 

Sumber : Penuntun Diit anak,2003   

 

III.11. Penyiapan Dan Penyajian Makanan Sapihan  

 Makanan sapihan (weaning food) atau makanan tambahan adalah makanan 

orang dewasa yang diberikan secara bertahap pada bayi. Selama masa peralihan 

(weaning period) ini, diet bayi berubah dari Air Susu Ibu (ASI) saja kearah makanan 

orang dewasa. 

Masa penyapihan merupakan masa yang berbahaya bagi bayi, karena bayi 

mudah terkena infeksi terutama infeksi saluran pencernaan. Hal ini disebabkan 

karena diet bayi berubah dari Air Susu Ibu (ASI) yang steril dan mengandung 
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bermacam-macam zat antibody, ke makanan yang sering disiapkan, disimpan dan 

diberikan dalam keadaan yang kurang bersih (IDI,2002).  

Hal yang sama diungkapkan pula oleh  Sunartyo (2005), bahwa Masa 

penyapihan adalah masa kritis bagi bayi dan anak kecil, karena membawa resiko 

tinggi terserang beberapa penyakit terutama penyakit diare jika dibandingkan dengan 

masa sebelum proses penyapihan berlangsung. Ini disebabkan karena adanya 

perubahan dalam pola konsumsi Air Susu Ibu (ASI) yang bersih dan mengandung 

antibodi, menjadi makanan yang harus dipersiapkan dan disimpan yang terkadang 

kurang higienis (Sunartyo, 2005). 

  

III.12. Kebersihan Alat Makan Dan Minum 

 Bila bayi mulai diberi makanan padat, maka harus selalu mensterilkan 

mangkuk, gelas dan sendok yang dipakainya dengan cara yang sama seperti 

mensterilkan botol dan dot. Meski cukup merepotkan namun upaya mensterilkan 

perlengkapan makan bayi harus tetap dilakukan agar bayi atau anak terhindar dari 

kuman. 

 Untuk menjaga kebersihan, cucilah perlengkapan makan bayi dengan air 

hangat yang bersabun dan bilas dengan air panas. Tempat bekerjapun harus 

senantiasa dibersihkan.  

Sterilisasi alat makan bayi dapat dilakukan  dengan beberapa cara yaitu 

kimiawi, mengukus, merebus, microwave dan menggunakan mesin cuci piring. 

1. Kimiawi 

 Isi setengah bagian tempat sterilisasi atau ember plastik dengan air dingin, 

lalu tambahkan beberapa tablet atau cairan sterilisasi. Cuci sendok dan mangkuk 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Perilaku Penyapihan Dengan Kejadian ... Mathelda Aty Sarak



  

bayi, masukan kedalam cairan sterilisasi. Biarkan beberapa saat, atau sampai 

perlengkapan akan dipakai. Selanjutnya bilas mangkuk dan sendok dengan air 

matang dingin sampai bersih. 

 

2. Mengukus 

 Suhu mengukus lebih tinggi dari merebus sehingga efektif untuk 

memusnahkan bakteri.Cuci terlebih dahulu perlengkapan yang akan disterilkan. 

3. Merebus 

 Tempatkan semua perlengkapan dalam panci hingga terendam. Tutup dan 

rebus selama 25 menit. 

4. Microwave 

 Perlengkapan bayi dapat disterilkan dalam microwave sama seperti 

mengukus. Pastikan perlengkapan makan bayi harus bisa masuk ke dalam 

microwave. 

5. Mesin cuci piring. 

 Suhu air dalam mesin minimal 82C. 

 

III.13. Kebiasaan Ibu Mencuci Tangan Sebelum Memberi Makan Bayi 

 Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan adalah bagian penting 

dalam penularan kuman diare. Kebiasaan mencuci tangan dapat memutuskan 

penularan. 

 Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, setelah 

membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan sebelum 
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memberikan makan kepada anak mempunyai dampak besar dalam menurunkan 

kejadian diare. 

 Menurut hasil penelitian Supriyanto (1994), salah satu perilaku ibu dalam 

pengasuhan bayi yang menunjang sehingga resiko diare pada bayi berkurang adalah 

selalu mencuci tangan  sebelum menyuapi bayi. 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

IV.1. Kerangka Konseptual 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

=       Diteliti.              = Tidak diteliti. 

Pelayanan 
kesehatan 

Sanitasi lingkungan 

Diare Pada 
Bayi 

Tindakan 
Penyapihan 

 
- Pola penyapihan 
- Penyajian    
  makanan 
  sapihan 
- Kebiasaan   
  Mencuci alat   
  makan/minum 
- Kebiasaan cuci 
  tangan sebelum 
  memberi makan 

Karakteristik Ibu 
 

- Umur 
- Pendidikan 
-      Pekerjaan 
-      Penghasilan Usia penyapihan 

Pengetahuan 

Sikap 
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 Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan yang menempati urutan 

ke tiga dari penyebab utama ke puskesmas.  Sebagian besar dari penderita diare 

adalah anak dibawah umur 5 (lima) tahun. 

 Kejadian diare pada bayi/balita dipengaruhi oleh banyak faktor,dimana salah 

satu diantaranya adalah perilaku penyapihan yang buruk meliputi pengetahuan, sikap 

dan tindakan penyapihan (pola penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan 

mencuci alat makan dan minum yang dipergunakan serta kebiasaan cuci tangan 

sebelum memberi makan kepada bayi) dan usia penyapihan. Disamping faktor 

perilaku maka maka faktor umur ibu, tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu serta 

penghasilan keluarga turut mempengaruhi kejadian diare pada bayi/balita. 

 

IV.2. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat hubungan antara karakteristik ibu dengaan kejadian diare pada bayi      

2. Terdapat hubungan antara usia penyapihan dengan kejadian diare pada bayi          

3. Terdapat hubungan antara pengetahuan  ibu dengan kejadian diare pada bayi        

4. Terdapat hubungan antara sikap  ibu dengan kejadian diare pada bayi  

5. Terdapat hubungan antara tindakan penyapihan dengan kejadian diare pada bayi  

6.  Terdapat hubungan antara pola penyapihan  dengan kejadian diare pada bayi      

7.  Terdapat hubungan antara penyajian makanan sapihan dengan     kejadian diare 

pada bayi  

8. Terdapat  hubungan antara kebiasaan mencuci alat makan dan minum dengan 

kejadian diare pada bayi  
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9. Terdapat hubungan antara kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum menyuapi bayi  

dengan kejadian diare. 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

V.1. Rancang Bangun Penelitian 

 Berdasarkan klasifikasi penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik yaitu pengamatan terhadap subjek penelitian tanpa 

memberikan  perlakuan atau intervensi tetapi bermaksud menganalisa hubungan 

antara beberapa variabel penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah  

cross sectional study (studi potong lintang) yaitu data dikumpulkan secara serentak 

pada individu-individu dari satu populasi pada satu saat (Murti,2003). 

 

V.2. Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi usia     

0 – 6 bulan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Saumlaki, Kecamatan 

Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

 

V.3. Sampel, Besar Sampel, Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan 

Sampel 

V.3.1. Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah  ibu yang mempunyai bayi (usia 0 – 6 

bulan) yang sudah disapih di wilayah  Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar 

Selatan  Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terpilih sebagai sampel. 
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V.3.2. Besar Sampel. 

 Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sampling technique 

(Cochran,1977) sebagai berikut : 

 

      N . Z2 . p(1 – p) 
n   =  
 (N-1) d2 + Z2 . p(1 – p) 
 

Keterangan  : 

N : Besar populasi yaitu 1434  ibu yang mempunyai  bayi usia 0 – 6 bulan 

Z : Nilai standart normal yang besarnya tergantung  α. Bila digunakan 

 α = 0,05 maka  Z  = 1,96 

p : Proporsi kejadian diare dalam  populasi sasaran sebesar 0,5 

d : Besarnya penyimpangan yang masih bisa ditolerir sebesar 10% (0,1) 

  Berdasarkan rumus diatas, diperoleh : 

   1434 . (1,96)2.  0,5(1 – 0,5) 
n =  
  (1434 – 1) (0,1)2 + (1,96)2 . 0,5 . (1 – 0,5) 

   1434 . 3,8416 . 0,25 
 =  
   14,33 + 3,8416 . 0,25 

    1377,2136 
 =   
    15,2904 
 

 =   90,070  

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh sampel penelitian sebesar 91  ibu yang 

mempunyai  bayi (usia 0 – 6 bulan) yang sudah disapih. 
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V.3.3. Cara Pengambilan Sampel 

  Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling dengan 

diundi pada populasi ibu yang mempunyai  bayi berusia 0 – 6 bulan yang sudah 

disapih yang terdapat di dalam wilayah Puskesmas Saumlaki  dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

 a. Mendatangi puskesmas untuk menelusuri nama  posyandu disertai alamat dan 

nama kader pengelolanya 

 b. Menemui kader dan mencatat semua ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan 

yang ada di wilayah posyandunya 

 c. Dengan bantuan kader dilakukan penelusuran untuk mengetahui semua bayi 

yang sudah disapih dan dicatat. 

d. Selanjutnya dibuat daftar unit sampel  (sample frame), disusun dan diberi nomor 

secara berurutan. 

e. Semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas kemudian dimasukkan kedalam 

kotak dan dikocok. 

f. Gulungan kertas diambil sampai mencukupi jumlah sampel yang dibutuhkan   

yaitu sebanyak  91 orang, kemudian dicatat dengan nomor urut sesuai daftar 

unit sampel (Murti, 2003). 

 

V.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

V.4.1. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Saumlaki Kecamatan Tanimbar 

Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah : 
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a. Penyakit diare termasuk dalam kategori 5 penyakit besar di Kecamatan 

Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

b. Dari seluruh kejadian diare kasus terbanyak ditemukan pada bayi/balita 

c. Masih adanya persepsi yang keliru di masyarakat  tentang penyapihan 

d. Belum pernah  dilakukan penelitian serupa 

 

V.4.2. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan April 

2006 meliputi persiapan pengambilan data awal, penyusunan proposal, penelitian 

lapangan, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data  yang dilanjutkan dengan 

penulisan laporan (skripsi). 

 

V.5. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran 

V.5.1. Variabel Penelitian 

Variabel terikat : Kejadian diare pada  bayi usia 0 – 6 bulan di wilayah   

Puskesmas Saumlaki Kecamatan tanimbar selatan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005. 

 Variabel bebas  : 

a. Karakteristik ibu terdiri dari Umur, pendidikan, 

pekerjaan dan penghasilan. 

b. Pengetahuan, sikap dan usia penyapihan. 

c. Tindakan penyapihan meliputi pola penyapihan, 

penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat 
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makan dan minum serta kebiasaan cuci tangan sebelum 

memberi makan bayi. 

 

V.5.2. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran 

Tabel V.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

No Variabel Defenisi Operasional Cara & Hasil 
Pengukuran 

Skala Data 

1 Umur Umur ibu berdasarkan 
thn kelahiran sampai 
dilakukan wawancara 
menurut pengakuan 
ibu 

Diukur dengan 
kuesioner 
Kriteria : 
 1. < 30 thn 
 2. ≥ 30 thn 
 

Ordinal 

2 Pendidikan Tingkat pendidikan 
formal yang pernah 
diikuti menurut 
pengakuan ibu 

Diukur dengan 
kuesioner. 
Kriteria : 
1.Rendah (tidak 
tamat    SD –  tamat 
SLTP) 
2.Tinggi (tamat 
SLTA   s/d 
Akademi/PT) 

Ordinal 

3 Pekerjaan Aktifitas ibu  di 
dalam maupun di luar 
rumah baik terikat 
jam kerja maupun 
tidak. 
 

Diukur dengan 
kuesioner. 
Kriteria : 
1.Bekerja   
Mendapat upah) 
2.Tidak bekerja 
(Tidak mendapat 
upah) 

Nominal 

4 Penghasilan Pendapatan keluarga 
selama satu bulan 
baik itu pendapatan 
utama maupun 
pendapatan sambilan 
berdasarkan besarnya 
UMR setempat. 

Diukur dengan 
kuesioner. 
Kriteria : 
1. < UMR 
2. ≥ UMR 

Ordinal 

5. Pengetahuan 1.Pemahaman    ibu 
   tentang           diare 
   yang         meliputi 
   definisi,        gejala, 
   penyebab, pencegah  

Diukur dengan 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 18 
dan minimal  0. 
Kriteria : 

Ordinal 
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an , dan pengobatan 
diare.  
2.Pemahaman ibu  
   tentang penyapihan  
   yang        meliputi 
   definisi,        usia  
   penyapihan,    dan  
   pola    penyapihan.    

1. Baik, bila skor  
     = 9 - 18 
2. Kurang baik, bila   
    Skor =  0 – 8  
 

6. Sikap Pendapat/penilaian 
ibu tentang diare dan 
penyapihan meliputi 
gejala, penyebab, cara 
penularan dan cara 
pencegahan penyakit 
diare serta cara 
penyapihan yang 
baik, berupa : 
1.Pernyataan setuju, 
   bila sesuai dengan  
   pendapat yang    
   diajukan                    
2.Pernyataan Ragu-   
   ragu, bila ragu  
   untuk menerima    
   (setuju) maupun   
   Menolak (tidak    
    Setuju) pendapat 
    yang diajukan. 
3.Pernyataan tidak 
   setuju, bila tidak 
   sesuai dengan 
   pendapat yang  
   diajukan    
    

Diukur dengan 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 20 
dan 
Minimal  0. 
Kriteria : 
1. Baik, bila  skor  
    10 - 20 
 
 2. Kurang baik, 
     bila    Skor   = 
     0 – 9 

Ordinal 

7. Tindakan 
penyapihan, 
meliputi : 

Tindakan ibu dalam 
hal: pola penyapihan, 
penyajian makanan 
sapihan, kebersihan 
alat makan/minum 
dan kebiasaan cuci 
tangan sebelum 
memberi makan bayi. 

Diukur dengan 
kuesioner  dengan 
nilai maksimal 17 
dan minimal  1. 
Kriteria : 
1. Baik, bila skor   
    10 - 17 
2. Kurang baik, bila 
     skor  1 - 9 

Ordinal. 

a. Pola Penyapihan Aturan    melakukan 
penyapihan  kepada 
bayi meliputi jenis 
makanan yang 

Diukur 
menggunakan 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 4 

Ordinal 
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diberikan,  
frekuensi  pemberian 
makanan,pemberian 
susu formula & 
pemberian ASI. 

dan minimal 0. 
Kriteria : 
1.Baik,    bila 
   skor = 3 - 4 
2.Kurang  Baik, 
bila      Skor = 0 – 2 

b Penyajian makanan 
sapihan 

Cara  memberikan 
makanan sapihan 
kepada bayi meliputi : 
1. Kondisi makanan 
    Saat diberikan 
2. Penyimpanan  
    Makanan tidak  
    Habis sekali  
    Makan 
3. Tindakan ibu 
    Terhadap  
    Makanan yang 
    Telah disimpan 
    Dalam kulkas  
    Sebelum diberi 
    Pada bayi. 

Diukur dengan 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 5 
dan minimal 1. 
Kriteria : 
1.Baik, bila 
   Skor = 4 - 5 
2.Kurang baik, bila 
   Skor = 1 - 3 

Ordinal 

c. Kebiasaan mencuci  
alat makan dan 
minum bayi 

-Kebiasaan mencuci    
  Alat makan  minum 
  dengan sabun & air 
  bersih 
- Direndam dengan    
   Air panas. 
   

Diukur memakai 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 5 
dan nilai minimal  
0. 
Kriteria : 
1. Baik, bila skor  
   =  3 - 5 
2. Kurang baik, bila 
    Skor = 0 - 2   

Ordinal 

d Kebiasaan Cuci 
Tangan Sebelum 
Memberi Makan 
pada bayi 

Kebiasaan ibu 
mencuci tangan 
sebelum memberi 
makan pada bayi 
meliputi : 
1. Air yang digunakan 
    Untuk mencuci 
    tangan 
2. Mencuci tangan  
    dengan sabun 
 

Diukur dengan 
kuesioner dengan 
nilai maksimal 3 
dan nilai minimal 0. 
Kriteria : 
1. Baik, bila skor = 
     2 - 3 
2. Kurang baik, bila  
    skor = 0 – 1 
     

Ordinal 

8. 
 

Kejadian diare Buang air besar > 3 x 
sehari dengan bentuk 
lembek sampai cair 
pada bayi 0 – 6 bulan 

Diukur dengan 
kuesioner. 
Kriteria : 

1. Diare 

Nominal 
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yang sudah disapih 
1(satu) bulan terakhir 
sebelum dilakukan 
wawancara.  

2. Tidak diare 

9. Usia Penyapihan Usia bayi pada saat 
dilakukan penyapihan 

Diukur dengan 
kuesioner 
Kriteria : 
1. Baik, bila disapih 
    Usia 4 – 6 bulan 
2. Kurang baik, bila 
    Disapih usia < 4  
    Bulan. 
 

Nominal 

 
 

V.6. Teknik Skoring 

 Skoring dilakukan dengan memberikan skor sesuai pertanyaan dalam 

kuesioner. Variabel yang dilakukan skoring adalah  pengetahuan, sikap dan tindakan 

penyapihan (pola penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat 

makan minum dan kebiasaan mencuci tangan). 

1. Pengetahuan ibu 

 Untuk pertanyaan nomor 6 – 8 diberi skor 1 untuk jawaban yang 

“benar” dan 0 untuk jawaban yang “tidak benar”. Sedangkan untuk 

pertanyaan dengan jawaban benar lebih dari 1 (satu) yaitu pertanyaan nomor 

1 – 5, skornya berkisar antara 0 – 3. Cara menentukkan kategori pengetahuan 

ibu baik dan kurang baik adalah dengan menjumlah skor tertinggi dari total 

pertanyaan (skor tertinggi = 18) dibagi 2 kategori, sehingga interval skor 

yang diperoleh adalah  9 – 18 untuk pengetahuan baik dan 0 – 8 untuk 

pengetahuan  kurang baik. 
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2. Sikap ibu 

 Untuk pertanyaan bersifat positif  yaitu nomor 1,2,4,5 dan 9  jawaban 

setuju diberi skor 2, ragu-ragu diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. 

Sedangkan untuk pertanyaan bersifat negatif yaitu nomor 3, 6, 7, 8 dan 10 

jawaban setuju diberi skor 0, ragu-ragu diberi skor 1 dan tidak setuju diberi 

skor 2. Cara menentukkan kategori sikap ibu baik dan kurang baik adalah 

dengan menjumlah skor tertinggi dari total pertanyaan (skor tertinggi = 20) 

dibagi 2 kategori, sehingga interval skor yang diperoleh adalah 10 – 20 untuk 

sikap baik dan 0 – 9 untuk sikap kurang baik. 

3. Tindakan penyapihan 

 Cara menentukkan kategori tindakan baik dan kurang baik adalah 

dengan menjumlah skor  dari variabel pola penyapihan, penyajian makanan 

sapihan, kebiasaan mencuci alat makan minum dan kebiasaan mencuci 

tangan (skor tertinggi = 17, skor terendah = 0) dibagi 2 kategori sehingga 

interval skor yang diperoleh adalah  10 - 17 untuk tindakan baik, dan 1 – 9  

untuk tindakan kurang baik. 

a. Pola penyapihan 

Untuk pertanyaan yang jawabannya “benar” diberi skor 1 dan jawaban yang 

“tidak benar” diberi skor 0. Cara menentukkan kategori pola penyapihan baik 

dan kurang baik adalah dengan menjumlah skor tertinggi dari total 

pertanyaan (skor tertinggi = 4) di bagi 2 kategori, sehingga interval skor yang 

diperoleh adalah 3 – 4 untuk pola penyapihan baik dan 0 – 2 untuk pola 

penyapihan kurang baik. 
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b. Penyajian makanan sapihan 

Untuk pertanyaan nomor  1, 2, dan 4 bila jawaban “benar” diberi skor 1 dan 

“tidak benar” diberi skor 0. Sedangkan pertanyaan nomor 3 bila jawaban 

“benar” diberi skor 2 dan “tidak benar” diberi nilai 1. Cara menentukkan 

kategori penyajian makanan baik dan kurang baik adalah dengan menjumlah 

skor pertanyaan (skor tertinggi = 5, skor terendah = 1) dibagi 2 kategori, 

sehingga interval skor yang diperoleh adalah 4 –5 untuk penyajian makanan 

baik dan 1 – 3 untuk penyajian makanan kurang baik. 

c. Kebiasaan mencuci alat makan minum bayi 

Untuk pertanyaan nomor 1 jawaban “benar” diberi skor 1 dan jawaban “tidak 

benar” diberi skor 0. Sedangkan pertanyaan nomor 2 dan 3 jawaban yang 

paling tepat diberi skor 2, kurang tepat diberi skor 1 dan jawaban salah diberi 

skor 0. Cara menentukkan kategori kebiasaan mencuci alat makan minum 

baik dan kurang baik adalah dengan menjumlah skor pertanyaan (skor 

tertinggi = 5, terendah = 0) dibagi 2 kategori, sehingga interval skor yang 

diperoleh adalah skor 3 – 5 untuk kategori kebiasaan baik dan skor 0 – 2 

untuk kategori kebiasaan kurang baik. 

d. Kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum memberi makan bayi 

 Untuk pertanyaan nomor 1,  2 dan 3 jawaban “benar” diberi skor 1 

dan jawaban tidak benar diberi skor 0. Cara menentukkan kategori kebiasaan 

baik dan kurang baik adalah dengan menjumlah skor tertinggi dari tiap 

pertanyaan (skor tertinggi = 3) dan dibagi 2 kategori, sehingga interval skor 

yang diperoleh adalah 2 – 3 untuk kebiasaan baik dan 0 – 1 untuk kebiasaan 

kurang baik. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Perilaku Penyapihan Dengan Kejadian ... Mathelda Aty Sarak



  

V.7. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

V.6.1. Teknik Pengumpula Data 

V.6.1.1.Data Primer 

 Data primer adalah data yang diambil dengan cara wawancara  yang 

dilakukan pada ibu dari bayi dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan 

data karakteristik ibu (umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan),pengetahuan, 

sikap,  tindakan (pola penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci 

alat alat makan/minum, kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan bayi) dan 

usia penyapihan bayi. 

 Dalam pengambilan data peneliti dibantu oleh bidan dan kader desa setempat. 

V.6.1.2.Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data pola penyakit diare rawat inap maupun rawat jalan 

yang  diperoleh dari profil maupun laporan tahunan Dinas Kesehatan, data jumlah  

bayi dalam wilayah kerja puskesmas serta data demografi yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.  

V.6.1.3.Instrumen Pengumpulan Data 

 Untuk pengambilan data dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner  dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka yang dilakukan 

melalui wawancara dengan responden. 

 

V.8. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel menurut variasinya yaitu tabel frekuensi tindakan penyapihan (pola 

penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat makan/minum bayi, 
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kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum memberi makan bayi), usia penyapihan, 

pengetahuan, sikap dan karakteristik ibu serta tabel distribusi kejadian diare dalam 1 

(satu) bulan terakhir. Selanjutnya dibuat tabel silang antara masing-masing variabel 

dengan kejadian diare dalam 1 (satu) bulan terakhir. Setelah itu data dianalisis 

menggunakan uji statistik Chi Square. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

VI.1.1. Kondisi Geografis 

1).Letak, Luas dan Batas Wilayah  

 Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten dari 

delapan kabupaten/kota yang berada di Propinsi Maluku dengan luas wilayah daratan 

14.584 Km2  , dan luas wilayah laut 110.838,4 Km2  (7,6 kali luas daratan).  

Secara administratif Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi menjadi 17 

(tujuh belas) kecamatan  dengan 187 desa. 

 Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak  anatara 60  - 80 Lintang Selatan  

dan 1260  - 132 0 Bujur Timur, dengan letak  secara geografi adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah  Selatan berbatasan dengan : Laut Timor dan Samudra Pasifik 

2. Sebelah Utara berbatasan dengan :Laut Banda 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan :Laut Arafura 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan  :Laut Flores  

 Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) gugusan kepulauaan 

yaitu : 

1. Gugus kepulauan Terselatan dengan luas seluruhnya 4686 Km2

2. Gugus kepulauan Lemola dengan luas seluruhnya 1506 Km2

3. Gugus Kepulauan Babar dengan luas seluruhnya 2465 Km2

4. Gugus Kepulauan Tanimbar dengan luas seluruhnya 5935 Km2
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2).Iklim. 

Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia 

juga dibayangi oleh Pulau Irian dibagian timur dan Benua Australia di bagian selatan 

sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan (BPS. Kab. Maluku Tenggara Barat). 

a. Musim 

Musim yang berlaku  di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah : 

1. Musim teratur, yaitu musim kemarau berlangsung dari bulan April 

sampai Oktober dan musim hujan yang berlangsung dari bulan 

Desember sampai Pebruari 

2. Musim pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/April dan 

Oktober/Nopember 

3. Bulan April  sampai Oktober bertiup angin Timur Tenggara. Angin 

kencang bertiup pada bulan Januari dan Pebruari diikuti dengan hujan 

deras dan laut bergelora. 

4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan 

Selatan sebanyak 91% yang didominasi oleh angin Timur Tenggara 

(61%). 

5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut. 

b. Curah hujan 

Keadaan curah hujan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun terdapat di Pulau Wetar, 

Kisar dan Kepulauan Lemola 

2. Curah hujan antara 1000 – 2000 mm per tahun terdapat di pulau 

Sermata, Babar dan Tanimbar. 
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c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara 

1. Suhu rata-rata  sesuai data dari Stasiun Meteorologi Saumlaki adalah 

27,3 0 C dengan suhu minimum absolute rata-rata 21,70 C dan suhu 

maksimum absolute rata-rata 32,80 C. 

2. Rata-rata kelembaban udara relative 80,2% ; penyinaran matahari 

rata-rata 73,9% dan tekanan udara rata-rata 1.011,7 milibar. 

d. Tipe iklim 

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut Oldeman, Irsal dan Muladi 

(1981), Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi menjadi 3 zone 

Agroklimate : 

1. Zone C3 : bulan basah 5 – 6 bulan dan kering 4 – 5 bulan, 

     terdapat di kepulauan Tanimbar 

2. Zone D3 : bulan basah 3 – 4 bulan, dan kering 4 – 6 bulan

     terdapat di kepulauan Babar dan Romang 

3. Zone E3 : terdapat bulan basah lebih dari 3 bulan dan   

bulan kering 4 – 6 bulan terdapat di kepulauan 

Lemola dan Wetar. 

 

VI.1.2. Kondisi Demografis 

 Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat menurut jenis kelamin pada 

tahun 2003 tercatat berjumlah 150.442 jiwa yang terdiri dari 72.529 laki-laki dan 

77.913 perempuan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk tercatat berjumlah 153.221 

jiwa dengan 74.750 laki – laki  dan 78.471 perempuan. Sedangkan  untuk tahun 2005 

jumlah penduduk tercatat berjumlah 156.048 jiwa dengan komposisi penduduk  
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didominasi oleh kelompok usia produktif, tertinggi pada kelompok usia 15 – 44 

tahun baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan dan terendah pada kelompok 

usia lebih dari 65 tahun. Tingkat kepadatan penduduk (Man Land Ratio) adalah  10 

orang per km2 dan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,42 %. Struktur 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar struktur 

penduduk sebagai berikut. 

Gambar VI.1. Distribusi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005
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Sumber : BPS Kab.Maluku Tenggara Barat. 

 

VI.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi. 

 Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 

13.769 KK (38,74%) yang termasuk keluarga Pra-Sejahtera sedangkan yang masuk 

kategori keluarga Sejahtera I sebanyak 12.482 KK (35,12%), Sejahtera II sebanyak 

6.590 KK (18,54%), Sejahtera III sebanyak 1.735 KK (4,88%) dan Sejahtera III+ 

sebanyak 962 KK (2,70%).  
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Tingkat pendidikan formal penduduk sebagian besar adalah SD sebanyak 

36.159 jiwa (41,73%) dan  yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan 

Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak  4.056 jiwa (3,56%). 

 Sarana transportasi yang lebih banyak digunakan di Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat adalah transportasi laut. 

 

VI.2. Gambaran Umum Responden 

 Analisis deskriptif disajikan  dalam bentuk  deskripsi variabel dengan 

membuat distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian yang disajikan dalam 

bentuk tabel dan narasi. Variabel-variabel tersebut meliputi : umur responden, 

pendidikan responden, pekerjaan,  penghasilan  keluarga, pengetahuan, sikap, 

tindakan, pola penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat 

makan/minum, kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan bayi , usia 

penyapihan  dan kejadian diare pada bayi. 

 

VI.2.1. Karakteristik Responden 

1. Umur  Responden 

 Distribusi umur responden (ibu yang mempunyai bayi)  berkisar  antara 19 

tahun s/d 41 tahun. Terbanyak menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

kategori umur   < 30 tahun  tahun sebanyak 52 orang (57,1 %) sedangkan sisanya 

sebanyak 39 orang adalah kategori umur ≥ 30 tahun dari keseluruhan responden yang 

berjumlah 91 orang. Untuk lebih jelas distribusi responden menurut umur  dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel VI.3. Distribusi Responden  Menurut  Umur di Wilayah Puskesmas 
Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Umur n % 

< 30 Tahun 52 57,1 
>  30 Tahun 39 42,9 

Total 91 100 
 

 

2. Tingkat Pendidikan Responden 

 Tingkat pendidikan respoden diperoleh dari hasil wawancara menggunakan 

kuesioner.  Hasil yang diperoleh yaitu : responden dengan tingkat pendidikan 

terbanyak ádalah SMTA sebanyak 47 orang  (51,65 %) sedangkan tingkat 

pendidikan yang paling sedikit adalah Tidak Tamat Sekolah Dasar sebanyak 1 orang 

(1,1%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VI.4a. Distribusi Responden  Menurut Tingkat Pendidikan di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 

 
No Tingkat Pendidikan n % 

1 Tidak Tamat Sekolah Dasar 1 1,1 
2 Tamat SD 15 14,3 
3 Tamat SLTP 19 20,9 
4 Tamat SLTA 47 51,7 
5 Akademik/PT 9 9,9 

Total 91 100 
 

 Selanjutnya tingkat pendidikan responden didistribusikan menurut kategori 

tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendidikan tinggi. 

Yang termasuk kategori tingkat pendidikan rendah adalah responden yang tidak 

tamat SD s/d tamat SLTP, sedangkan yang termasuk kategori tingkat pendidikan 

tinggi adalah responden yang tamat SLTA dan Akademik/PT. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel VI.4b. Distribusi Responden  Menurut Kategori Tingkat Pendidikan 
di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku tenggara Barat, Tahun 
2005 

 
Kategori Tkt Pendidikan n % 

Rendah 35 38,46 
Tinggi 56 61,54 
Total 91 100 

 
 

3. Pekerjaan Ibu 

 Status pekerjaan responden  diperoleh melalui wawancara dan hasil terbanyak 

adalah pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 37 orang (40,7%) dan yang 

paling sedikit adalah pegawai swasta sebanyak 6 orang (6,6%). Untuk lebih jelas 

distribusi  responden menurut status pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel VI.5a. Distribusi Responden Menurut Status Pekerjaan di Wilayah 
Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku tenggara Barat, Tahun 2005 

 
No Status Pekerjaan n % 

1 Pegawai Negeri (PNS) 21 23,1 
2 Pegawai Swasta 6 6,6 
3 Pedagang (Kios, Sayur/Ikan) 17 18,6 
4 Petani 10 11 
5 Ibu Rumah Tangga 37 40,7 

Total 91 100 
 

 Selanjutnya status pekerjaan responden didistribusikan menurut kategori  

bekerja dan tidak bekerja. Yang termasuk kategori bekerja adalah  pekerjaan yang 

menghasilkan upah sedangkan kategori tidak bekerja adalah pekerjaan yang tidak 

menghasilkan upah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel. VI.5b. Distribusi Responden  Menurut Kategori Status Pekerjaan  di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 

 
Kategori Status Pekerjaan n % 

Tidak bekerja 37 40,7 
 Bekerja 54 59,3 

Total 91 100 
 

 

4. Penghasilan Keluarga 

 Tingkat penghasilan dibagi menjadi 2 kategori yaitu  < UMR dan  ≥ UMR. 

Untuk Kabupaten Maluku tenggara barat besarnya UMR adalah Rp 650.000,- Dari 

hasil penelitian diperoleh distribusi penghasilan keluarga seperti tabel berikut : 

Tabel VI.6. Distribusi Besarnya Penghasilan Keluarga Per Bulan di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 

 
Penghasilan n % 

< UMR 31 34,1 
≥ UMR 60 65,9 
Total 91 100 

 

 

VI.2.2. Tingkat Pengetahuan  

 Tingkat pengetahuan  dinilai melalui pertanyaan meliputi : pemahaman 

responden tentang diare antara lain pengertian, gejala, penyebab, tindakan 

pencegahan dan cara pengobatan jika bayi mengalami diare  serta pemahaman  

tentang penyapihan bayi meliputi pengertian, usia penyapihan dan pola penyapihan, 

kemudian dibagi menjadi 2 kategori yaitu : tingkat pengetahuan kurang baik dan 

tingkat pengetahuan baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel VI. 7. Distribusi Responden  Menurut Tingkat Pengetahuan di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 
 

Tingkat Pengetahuan n % 
Kurang baik 56 61,5 

Baik 35 38,5 
Total 91 100 

 

 

VI.2.3. Sikap  

 Sikap responden dinilai melalui pernyataan  pendapat   tentang gejala, 

penyebab, cara penularan dan cara pencegahan penyakit diare serta cara penyapihan 

yang baik, yang disampaikan dalam bentuk pernyataan setuju, ragu-ragu dan tidak 

setuju, kemudian diskoring dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu sikap  baik dan sikap  

kurang baik. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VI.8. Distribusi Responden  Menurut Sikap di Wilayah Puskesmas 
Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 
 

Sikap n % 
Kurang baik 47 51,6 

Baik 44 48,4 
Total 91 100 

 

 

VI.2.4. Tindakan Penyapihan 

 Penilaian terhadap tindakan atau praktek penyapihan meliputi pola 

penyapihan, penyajian makanan sapihan, kebiasaan mencuci alat makan minum bayi 

dan kebiasaan mencuci tangan sebelum memberi makan bayi, kemudian diskoring 

dan dibagi menjadi dua kategori yaitu tindakan penyapihan baik dan tindakan 

penyapihan kurang baik.Untuk jelasnya tersaji dalam tabel-tabel berikut : 
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Tabel VI. 9. Distribusi Responden  Menurut Tindakan Penyapihan di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 
 

Tindakan Penyapihan n % 
Kurang baik 50 54,9 

Baik 41 45,1 
Total 91 100 

 

 

a. Pola Penyapihan 

 Aspek yang dinilai pada variabel pola penyapihan  adalah jenis makanan 

sapihan, frekuensi pemberian makanan dan pemberian ASI (Air Susu Ibu), kemudian 

diskoring  dan dibagi menurut kategori pola penyapihan yaitu baik dan kurang baik. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VI.10. Distribusi Responden Menurut Pola Penyapihan di Wilayah 
Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 
 

Pola Penyapihan n % 
Kurang baik 35 38,5 

Baik 56 61,5 
Total 91 100 

 

 

b. Penyajian Makanan Sapihan 

 Aspek yang dinilai dalam penyajian makanan sapihan adalah cara ibu 

menyiapkan dan menyajikan  makanan sapihan  yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu 

baik dan kurang baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel VI.11. Distribusi Responden  Menurut Cara Penyajian Makanan 
Sapihan di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat,Tahun 2005 
 

Penyajian Makanan sapihan n % 
Kurang baik 43 47,3 

Baik 48 52,7 
Total 91 100 

 

 

c. Kebiasaan Mencuci Alat Makan dan Minum Bayi 

 Aspek kebersihan alat makan dan minum yang dinilai dalam penelitian ini 

meliputi : kebiasaan mencuci alat makan dan minum  bayi dengan sabun dan air 

bersih serta direbus atau direndam dengan air panas. Kemudian dilakukan skoring 

dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik dan kurang baik. Untuk jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VI.12. Distribusi Responden  Menurut Kebiasaan Mencuci Alat 
Makan dan Minum Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Tahun 2005 
 

Kebiasaan mencuci alat 
makan/Minum 

n % 

Kurang baik 41 45,1 
Baik 50 54,9 
Total 91 100 

 
 

 

d.Kebiasaan Cuci Tangan Sebelum Memberi Makan Bayi. 

 Untuk variabel kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan kepada bayi 

aspek yang dinilai meliputi air yang digunakan untuk mencuci tangan serta mencuci 

tangan menggunakan sabun, kemudian diskoring dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu 

kebiasaan baik dan kurang baik. Untuk jelasnya data tersaji pada tabel berikut : 
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Tabel VI.12. Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Cuci Tangan di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 
 

Kebiasaan Cuci Tangan n % 
Kurang baik 31 34,1 

Baik 60 65,9 
Total 91 100 

 

 

VI.2.5. Usia Penyapihan. 

 Dari hasil wawancara diperoleh data bayi yang disapih pada usia  < 4 bulan 

sebanyak 46 orang (50,5%) dan bayi yang disapih pada usia   4 – 6 bulan sebanyak 

45 orang  (49,5 %), yang dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut : 

Tabel VI.13. Distribusi Responden   Menurut Usia Penyapihan Bayi di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005  

 
Usia Penyapihan n % 

< 4 bulan 46 50,5 
4 – 6 bulan 45 49,5 

Total 91 100 
 

 

VI.2.6. Kejadian Diare 

 Dalam penelitian ini, dari 91 responden yang diwawancarai ada 17 orang 

yang bayinya mengalami diare  (18,7 %) untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel VI.14. Distribusi Responden Menurut Kejadian Diare Pada Bayi di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki  Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 
2005 

  
Kejadian Diare n % 

Diare 17 18,68 
Tidak Diare 74 81,32 

Total 91 100 
 

 
 Dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada 

bayi dipakai uji Chi Square melalui analisis bivariat untuk melihat hubungan dan 

odds ratio (OR).  

 

VI.3. Hubungan Karakteristik Responden Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

a. Hubungan Umur  Responden Dengan Kejadian Diare Pada bayi 

 Pada pengujian hubungan umur responden dengan kejadian diare pada bayi, 

umur  dikategorikan  menjadi 2 yaitu umur < 30 tahun dan  ≥ 30 tahun. Kejadian 

diare  pada bayi dari responden berumur < 30 tahun sebesar 17,3%, sedangkan 

kejadian diare pada bayi dari responden berumur > 30 tahun sebesar 20,5%.Secara 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VI.15. Distribusi Umur Responden Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku tenggara Barat, 
Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Umur (Thn) 

n % n % n % 
< 30 9 17,3 43 82,7 52 100 
≥ 30 8 20,5 31 79,5 39 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=0.151         p=0,698                   OR=0,811                95% CI=0,281 - 2,337 
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 Hasil uji statistik menunjukkan nilai p sebesar 0,698 lebih besar dari nilai α 

(0,05) dengan nilai CI (0,281 – 2,337). Hal ini berarti tidak ada hubungan antara  

umur  dengan kejadian diare pada bayi.  

 

b. Hubungan Tingkat Pendidikan Responden Dengan Kejadian Diare Pada 

Bayi. 

 Tingkat Pendidikan  responden  dihubungkan dengan kejadian diare pada 

bayi  dikategorikan menjadi tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan rendah. 

Hasil tabulasi silang diketahui bahwa kejadian diare terbanyak pada bayi dari 

responden  dengan kategori pendidikan rendah sebesar 37,1 % Sedangkan kejadian 

diare pada bayi dari responden dengan tingkat pendidikan tinggi (tamat SLTA 

sampai perguruan tinggi) hanya 7,1%.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel VI.16. Distribuís Tingkat Pendidikan Responden Terhadap Kejadian Diare 
Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Tahun 2005.  

 
Diare Tidak Diare Total Tingkat 

Pendidikan n % n % n % 
Rendah 13 37,1 22 62,9 35 100 
Tinggi 4 7,1 52 92,9 56 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=12,760         p=0,000   OR=7,682   95% CI=2,253 – 26,190 

 Berdasarkan uji statistik Chi square diperoleh nilai  p =0,000 dengan  nilai CI 

(2,253 – 26,190).  Hal ini berarti  ada hubungan antara tingkat pendidikan responden 

dengan kejadian diare pada bayi. Risiko kejadian diare pada bayi responden 

berpendidikan rendah adalah 7,682 kali dibandingkan bayi dari responden 

berpendidikan tinggi. 
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c. Hubungan  Pekerjaan Responden Dengan Kejadian Diare Pada Bayi. 

 Hasil penelitian ditemukan  kejadian diare pada bayi dari responden yang  

bekerja sebesar 20,4% sedangkan kejadian diare pada bayi dari responden yang tidak 

bekerja hanya 16,2%. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut : 

Tabel VI.17. Distribusi Status Pekerjaan Responden Terhadap Kejadian Diare Pada 
Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Status 

Pekerjaan  n % n % n % 
Tidak bekerja 6 16,2 31 83,8 37 100 
Bekerja 11 20,4 43 79,6 54 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=0,249         p=0,617                  OR=0,757    95% CI=0,253 – 2,265 

 Hasil uji statistik menunjukkan   tidak ada  hubungan antara status pekerjaan 

ibu dengan kejadian diare pada bayi karena nilai p = 0,617 dengan nilai                     

CI (0,253 – 2,265).  

 

d. Hubungan Penghasilan Keluarga Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil penelitian diperoleh besarnya kejadian diare pada bayi dengan 

penghasilan keluarga rendah (< UMR) adalah sebesar 38,7% sedangkan kejadian 

diare pada bayi dari responden  dengan penghasilan keluarga tinggi  (≥ UMR) hanya 

8,3%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut : 

Tabel VI.18. Distribusi Penghasilan Keluarga Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi 
di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 
Tahun 2005. 

 
Diare Tidak Diare Total Penghasilan 

n % n % n % 
< UMR 12 38,7 19 61,3 31 100 
≥ UMR 5 8,3 55 91,7 60 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=12,415            p=0,000     OR=6,947    95% CI=2,164 – 22,303 
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 Hasil uji statistik menunjukkan  nilai p sebesar 0,000 dengan nilai CI berkisar 

antara 2,164 – 22,303. Hal ini berarti ada hubungan antara penghasilan keluarga 

dengan kejadian diare pada bayi. Risiko kejadian diare pada bayi dengan penghasilan 

keluarga rendah adalah sebesar 6,947 kali dibandingkan bayi dengan penghasilan 

keluarga tinggi. 

 

VI.4. Hubungan Pengetahuan Responden Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Dari hasil tabulasi silang ditemukan kejadian diare pada bayi  dari responden 

dengan tingkat pengetahuan kurang baik sebesar  28,6% sedangkan kejadian diare 

pada bayi dari responden dengan tingkat pengetahuan  baik hanya 2,9%. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  VI.19. Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Kejadian Diare 
Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku 
tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Tingkat 

Pengetahuan  n % n % n % 
Kurang baik 16 28,6 40 71,4 56 100 
Baik 1 2,9 34 97,1 35 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=9,375         p=0,002  OR=13,600          95% CI =1,714 – 107,925 

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p = 0,002  dengn nilai                 

CI (1,714 – 107,925). Hal ini berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

responden dengan kejadian diare pada bayi. Adapun risiko kejadian diare pada bayi 

dari responden dengan tingkat pengetahuan  rendah adalah sebesar  13,600 kali 

dibandingkan bayi dari responden dengan tingkat pengetahuan  tinggi. 
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VI.5. Hubungan   Sikap Responden Dengan Kejadian Diare Pada Bayi  

 Dari hasil tabulasi silang ditemukan  kejadian diare pada bayi  dari responden 

yang memiliki sikap kurang baik  sebesar 31,9 % sedangkan kejadian diare pada bayi 

dari responden yang sikapnya baik hanya 4,5%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel. VI.20. Distribusi Sikap Responden Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi di 
Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 
Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Sikap Ibu 

n % n % n % 
Kurang baik 15 31,9 32 68,1 47 100 
Baik 2 4,5 42 95,5 44 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=11,206          p=0,001                OR=9,844      95% CI=2,099 – 46,167 

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa  nilai  p = 0,001 dengan CI (2,099 – 

46,167). Hal ini berarti ada hubungan antara sikap responden dengan kejadian diare 

pada bayi. Adapun risiko kejadian diare pada bayi dengan sikap responden kurang 

baik  adalah sebesar 9,844 kali dibandingkan bayi dari respondenyang sikapnya baik. 

 

VI.6. Hubungan  Tindakan Penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang, kejadian diare pada bayi dari responden 

dengan tindakan penyapihan kurang baik sebesar 30,0% sedangkan kejadian diare 

pada bayi dari responden dengan tindakan penyapihan baik hanya 4,9%. Untuk 

jelasnya disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel. VI.21. Distribusi Responden Menurut Tindakan Penyapihan Terhadap 
Kejadian Diare Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki 
Kabupaten Maluku   Tenggara Barat, Tahun 2005. 

 
Diare Tidak Diare Total Tindakan 

Penyapihan n % n % n % 
Kurang baik 15 30,0 35 70,0 50 100 
Baik 2 4,9 39 95,1 41 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

 X2=9,359          p=0,002    OR=8,357              95% CI=1,784 – 39,153 
 

Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara perilaku penyapihan 

dengan kejadian diare pada bayi, dengan nilai p= 0,002 dan                            

CI (1,784 – 39,153). Adapun risiko kejadian diare pada bayi dari responden dengan 

tindakan penyapihan kurang baik adalah sebesar 8,357 kali dibandingkan bayi dari 

responden dengan tindakan penyapihan baik. 

 

a. Hubungan Pola Penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

Hasil tabulasi silang diketahui kejadian diare terbanyak pada bayi yang berasal 

dari responden dengan pola penyapihan kurang baik sebesar 40,0 %, sedangkan 

kejadian diare pada bayi dari responden dengan pola penyapihan baik hanya 5,4%. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. VI. 22. Distribusi Responden Menurut Pola Penyapihan Terhadap Kejadian 
Diare Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Pola 

Penyapihan n % n % n % 
Kurang baik 14 40,0 21 60,0 35 100 
Baik 3 5,4 53 94,6 56 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=17,015        p=0,000               OR=11,778              95% CI=3,067 – 45,226 

 Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara pola 

penyapihan dengan kejadian diare pada bayi karena nilai p = 0,000  dengan nilai      
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CI  (3,067 – 45,226).  Adapun risiko kejadian diare pada bayi dengan pola 

penyapihan kurang baik adalah sebesar 11,778  kali dibandingkan  bayi dengan pola 

penyapihan  baik. 

 

b. Hubungan Antara Penyajian Makanan Sapihan Dengan Kejadian Diare 
Pada Bayi 

 
 Hasil penelitian ditemukan kejadian diare terbanyak adalah pada bayi dari 

responden yang mempunyai kebiasaan  penyajian makanan sapihan kurang baik 

sebesar 30,2% sedangkan kejadian diare pada bayi  dari responden dengan penyajian 

makanan sapihan baik hanya 8,3%.Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. VI.23. Distribusi Responden Menurut Penyajian Makanan Sapihan Terhadap 
Kejadian Diare Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Penyajian 

Makanan 
Sapihan 

n % n % n % 

Kurang baik 13 30,2 30 69,8 43 100 
Baik 4 8,3 44 91,7 48 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

X2=7,160         p=0,007  OR=4,767   95% CI=1,417 – 16,032 

 Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan nilai p = 0,007 dengan nilai CI 

1,417 – 16,032. Hal ini artinya ada hubungan antara  perilaku penyajian makanan 

sapihan dengan kejadian diare pada bayi.  Risiko kejadian diare pada bayi dari 

responden dengan tindakan penyajian makanan kurang baik adalah sebesar 4,767 kali 

dibandingkan bayi dari responden dengan tindakan  penyajian makanan  baik. 
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c. Hubungan  Antara Kebiasaan Mencuci Alat Makan Dan Minum Dengan 
Kejadian Diare Pada Bayi  

 
 Hasil tabulasi silang didapatkan bahwa kejadian diare terbanyak pada bayi  

dari responden dengan kebiasaan mencuci  alat makan  minum kurang baik sebesar 

34,1% sedangkan kejadian diare pada bayi dari responden dengan kebiasaan mencuci 

alat makan dan minum baik hanya 6,0%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada  tabel 

berikut : 

Tabel. 24. Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Mencuci Alat Makan Dan 
Minum Terhadap Kejadian Diare Pada Bayi di Wilayah Puskesmas 
Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Kebiasaan cuci 

alat Makan / 
Minum 

n % n % n % 

Kurang baik 14 34,1 27 65,9 41 100 
Baik 3 6,0 47 94,0 50 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

X2=11,748        p=0,001  OR=8,123    95% CI=2,140 – 30,831 

 Hasil uji statistik menunjukkan nilai  p = 0,001 dengan nilai CI 2,140 – 

30,831 artinya terdapat hubungan antara kebiasaan mencuci alat makan minum 

dengan kejadian diare pada bayi. Risiko kejadian diare pada bayi dari responden 

dengan kebiasaan mencuci alat makan minum kurang baik adalah sebesar 8,123 kali 

dibandingkan  bayi dari responden dengan kebiasaan mencuci alat makan minum 

baik. 

 

d. Hubungan Kebiasaan Cuci Tangan Sebelum Memberi Makan Bayi 
Dengan Kejadian Diare Pada bayi. 

 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian diare pada bayi dengan kebiasaan 

cuci tangan kurang baik sebesar 45,2%  sedangkan kejadian diare pada bayi dari 
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responden dengan kebiasaan cuci tangan baik hanya 5,0%.  Untuk jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 25. Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Cuci Tangan Sebelum 
Memberi Makan Bayi Dengan Kejadian Diare Pada Bayi di Wilayah 
Puskesmas Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat,  Tahun 
2005 

 
Diare Tidak Diare Total Kebiasaan Cuci 

Tangan n % n % n % 
Kurang baik 14 45,2 17 54,8 31 100 
Baik 3 5,0 57 95,0 60 100 
Total 17 18,7 74 81,3 91 100 

  X2=21,701         p =0,000  OR=15,647  95% CI=6,018 – 60,933 

 Hasil uji statistik menunjukkan nilai  p = 0,000 dengan nilai CI   6,018 – 

60,933  artinya ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan ibu  dengan  kejadian 

diare pada bayi  dengan risiko kejadian diare pada bayi dari responden dengan 

kebiasaan cuci tangan kurang baik adalah sebesar 15,647  kali dibandingkan bayi 

dari responden dengan  kebiasaan  cuci tangan  baik. 

 

VI.7. Hubungan Usia Penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa kejadian diare lebih banyak terjadi 

pada bayi yang sudah disapih pada usia < 4 bulan sebesar 28,3% sedangkan kejadian 

diare pada bayi  yang disapih pada usia antara 4 – 6 bulan hanya 8,9%. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel. 26. Distribusi  Responden Menurut Usia Penyapihan Bayi Terhadap 
Kejadian Diare Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Saumlaki 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun 2005 

 
Diare Tidak Diare Total Usia 

Penyapihan 
(Bulan) 

n % n % n % 

< 4 13 28,3 33 71,7 46 100 
4 – 6 4 8,9 41 91,1 45 100 

Total 17 18,7 74 81,3 91 100 
X2=5,619         p=0,018                  OR = 4,038                95%CI=1,203 – 13,551 

 Hasil uji statistik menunjukkan nilai p = 0,018 dengan nilai CI                   

1,203 – 13,551  Hal ini artinya ada hubungan antara usia penyapihan dengan 

kejadian diare pada bayi. Risiko kejadian diare pada bayi yang disapih pada usia       

< 4 bulan adalah sebesar  4,038 kali dibandingkan bayi yang disapih pada usia antara 

4 – 6 bulan.   
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

VII.I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi menjadi 4 

(empat) Gugusan Kepulauan yaitu Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan 

Lemola, Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Tanimbar. Untuk mencapai 

masing – masing gugus biasanya dipergunakan sarana transportasi laut dimana 

jumlah sarana yang ada masih  sangat  terbatas.  

Perubahan iklim  yang  tidak menentu (ombak dan angin kencang) seringkali 

membuat daerah – daerah tersebut terisolir karena tidak dapat dijangkau dan sulitnya 

komunikasi. Kondisi ini  menyulitkan dalam pemberian pelayanan kesehatan  bila 

terjadi peningkatan kasus pada suatu daerah. 

Kondisi sosial ekonomi dengan kategori keluarga Pra – Sejahtera 38,7% dan 

tingkat pendidikan formal penduduk yang sebagian besar  (31,7%)  SD juga  

berpengaruh  terhadap status kesehatan masyarakat. Keadaan  ekonomi yang rendah  

berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan maupun rendahnya 

penghasilan yang akan berpengaruh pada pola konsumsi makanan.Pendapatan yang 

rendah akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi makanan 

bergizi. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan mempengaruhi pengetahuan 

orang tua mengenai berbagai masalah kesehatan   yang dihadapi. 

 Khusus untuk penyakit diare  disampaikan oleh Supriyanto (1994) bahwa  

secara umum disimpulkan bahwa diare  pada bayi merupakan masalah kesehatan 

masyarakat untuk keluarga dengan status  ekonomi lemah dan pendidikan kurang. 
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VII.2. Gambaran Umum Responden 

 Diare  terkait dengan  perilaku dan lingkungan. Kondisi lingkungan jelek 

yang ditunjang dengan perilaku yang buruk merupakan media yang memudahkan 

terjadinya kontak antara induk semang dan mikroorganisme penyebab diare.  

Dilihat dari tingkat pendidikan responden, sebanyak 38,5% berpendidikan 

rendah. Dan dari seluruh kejadian diare sebanyak 17 kasus maka 13 kasus (37,1%) 

terjadi pada bayi dengan ibu berpendidikan rendah. Pendidikan yang rendah 

mendukung terjadinya penularan penyakit karena  ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan, sebaliknya makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin 

luas pengetahuan yang dimiliki serta makin cepat menerima dan melaksanakan 

pesan- pesan kesehatan yang disampaikan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden ternyata didapati umur 

terbanyak  < 30 tahun  sebanyak 52 orang (57,1%). Hal ini terkait dengan usia 

tersebut merupakan usia produktif untuk melahirkan dan mempunyai bayi. 

 Sebanyak 40,7% responden tidak bekerja dan beban perekonomian keluarga 

hanya bertumpu pada kepala keluarga dengan Penghasilan keluarga yang < UMR 

sebesar 34,1%.Hal ini juga terkait dengan sebagian besar responden hanya 

mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. 

 Penilaian tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa 61,5% pengetahuan 

responden  kurang baik. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang masih 

rendah. Kurangnya pengetahuan tentang masalah kesehatan akan mendukung 

perilaku hidup yang tidak sehat  karena pendidikan akan mempengaruhi 

pengetahuan, persepsi dan sikap seseorang terhadap tindakannya. 
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Penilaian terhadap sikap responden didapati  51,6% sikap responden kurang 

baik. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang kurang. 

Menurut Notoatmodjo (2003) sikap  penilaian terhadap stimulus atau objek.  

seseorang mengetahui stimulus atau objek maka proses selanjutnya  menilai atau 

bersikap terhdap stimulus atau objek tersebut. 

Dalam penelitian ini, tindakan penyapihan diperoleh 54,9% responden 

tindakan penyapihannya kurang baik. Hal ini terkait dengan pola penyapihan yang 

kurang baik (meliputi jenis makanan yang diberikan, frekuensi pemberian makanan 

dan pemberian Air Susu Ibu), penyajian makanan sapihan kurang baik, kebersihan 

alat makan minum bayi kurang baik  dan kebiasaan cuci tangan sebelum memberi 

makan bayi  kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Supriyanto (1994)  

yang menyatakan bahwa perilaku ibu dalam pengasuhan bayi yang menunjang 

sehingga resiko diare berkurang  adalah  selalu mencuci tangan sebelum menyuapi 

bayi. Sedangkan perilaku yang meningkatkan resiko terjadi diare adalah   pemberian 

susu formula baik sebagai pengganti maupun suplemen, pemberian makanan 

tambahan yang terlalu dini, dan pemberhentian pemberian ASI. 

 

VII.3. Hubungan Karakteristik Ibu Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

a. Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Diare Pada bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu 

dengan kejadian diare pada bayi. Hal ini disebabkan karena kejadian diare pada bayi  

tidak ditentukan oleh seberapa besar umur ibu tapi lebih ditentukan oleh seberapa 

besar informasi yang benar tentang upaya pencegahan dan pemberantasan diare yang 

diketahui oleh ibu dan dilaksanakan dalam pengasuhan bayi. 
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b.          Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare ternyata lebih besar pada 

bayi dengan ibu berpendidikan rendah sebesar 37,1% dibandingkan  bayi dengan 

tingkat pendidikan ibu tinggi hanya 7,1%, dimana risiko kejadian diare untuk bayi 

dengan tingkat pendidikan ibu rendah adalah  7,682 kali dibandingkan bayi dengan 

tingkat pendidikan ibu tinggi. Hasil analisa Chi square diketahui bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian diare pada bayi.  

 Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2002) yang 

menyatakan ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian diare pada 

bayi dimana kejadian diare sebesar 80,65% terjadi pada bayi dengan ibu 

berpendidikan rendah. 

 Hal ini didukung oleh pendapat Supriyanto, yang menyatakan bahwa  secara 

umum dapat disimpulkan bahwa diare pada bayi merupakan masalah kesehatan 

masyarakat untuk keluarga dengan status  ekonomi lemah dan pendidikan kurang. 

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin luas pengetahuan yang 

dimiliki serta makin cepat menerima dan melaksanakan pesan – pesan kesehatan 

yang disampaikan (Supriyanto, 1994). 

 Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian Tjitra, dkk (1994) yang 

menyatakan  bahwa prevalensi diare  balita pada keluarga dengan tingkat pendidikan 

terendah adalah lebih tinggi daripada yang tingkat pendidikannya lebih baik. Karena 

umumnya keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, juga merupakan keluarga 

dengan pendapat rendah dan perumahan yang padat serta fasilitas sanitasi yang 

kurang.  Dalam analisis mereka lebih dari 50% balita adalah dari keluarga (bapak 
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dan ibu) yang tidak tamat SD. Risiko kesakitan diare balita dari keluarga dengan 

pendidikan terendah (tidak tamat SD) lebih tinggi 1,46 kali kesakitan balita dari 

keluarga dengan pendidikan tamat SMP keatas.   

 Dalam hal pengobatan diare pada bayi maka ibu dengan pendidikan yang 

semakin tinggi (83,6%) lebih cenderung membawa anaknya  berobat ke pelayanan 

kesehatan dibandingkan ibu dengan dengan pendidikan yang lebih rendah (60,5%), 

dimana mereka lebih banyak mengobati sendiri anaknya ketika sakit diare 

(Bul.Penel.Kesehatan,2002). 

   

c. Hubungan Status Pekerjaan Ibu Dengan Kejadian Diare Pada bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara  status pekerjaan ibu 

dengan kejadian diare pada bayi. Bila dilihat dari prevalensi kejadian diare, 

terbanyak pada bayi yang ibunya bekerja sebesar 20,4% sedangkan  kejadian diare 

pada bayi yang ibunya tidak bekerja  sebesar 16,2%.  

 Kejadian diare tinggi pada kelompok yang ibunya bekerja seringkali 

disebabkan karena terbatasnya waktu sehingga pengasuhan bayi cenderung 

diserahkan kepada orang lain (orang tua, saudara, pembantu). Hal ini sesuai pendapat 

Supriyanto  bahwa  pengasuhan bayi  merupakan determinan utama dan langsung 

pada kejadian diare bayi (Supriyanto, 1994) 

 Upaya yang perlu dilakukan adalah pengaturan waktu sehingga pengasuhan 

bayi dapat dilakukan sendiri oleh ibu. Andaikata karena keterbatasan waktu sehingga 

pengasuhan harus diserahkan kepada orang lain maka harus diajarkan cara 

pengasuhan bayi yang benar. 
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d.          Hubungan Penghasilan Keluarga Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare lebih banyak terjadi pada 

bayi dengan penghasilan keluarga rendah (< UMR) sebesar 38,7% dibandingkan 

dengan penghasilan keluarga tinggi (> UMR) hanya 8,3%. Hasil analisa Chi Square 

pada penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna antara penghasilan keluarga 

dengan kejadian diare pada bayi. 

 Menurut  Tjitra, dkk (1994) status ekonomi dan pendidikan mempengaruhi 

tingkat sanitasi yang berperan terhadap terjadinya kesakitan diare yang dibuktikan 

dengan lebih dari 50% balita yang dianalisis berasal dari keluarga dengan status 

ekonomi rendah. Balita dari keluarga dengan status ekonomi rendah mempunyai 

resiko kesakita diare lebih tinggi yaitu 1,55 kali kesakitan balita dari keluarga dengan 

status ekonomi tinnggi. 

 Hal ini sesuai dengan teori Notoatmodjo  yang mengatakan bahwa 

karakteristik pendapatan keluarga berhubungan dengan kesanggupan individu atau 

masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan mereka (Notoatmodjo, 1993).   

 Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Supriyanto   yang mengatakan 

bahwa pemberian makanan tambahan yang sehat ditentukan juga oleh keadaan  

ekonomi keluarga. Karena itu upaya penanggulangan diare pada bayi tidak bisa 

diatasi oleh instansi kesehatan saja. Tetapi harus melibatkan sektor lain yang terkait 

dengan peningkatan ekonomi masyarakat (Supriyanto, 1994). 

 

VII.4. Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian diare Pada bayi 

 Hasil penelitian ditemukan kejadian diare sebagian besar  pada bayi dengan 

tingkat pengetahuan ibu kurang baik sebesar 28,6%, sedangkan bayi yang tidak diare 
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sebesar 97,1% berasal dari ibu dengan tingkat pengetahuan baik. Hasil analisa Chi 

Square pada penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada bayi,  dengan risiko kejadian diare pada 

bayi dengan tingkat pengetahuan ibu rendah adalah 13,600 kali dibandingkan bayi 

dengan tingkat pengetahuan ibu tinggi. 

 Dari gambaran diatas terlihat bahwa kurangnya pengetahuan ibu 

menyebabkan tingginya kejadian diare pada bayi. Hal ini sesuai pendapat  

Notoatmodjo  yang menyatakan bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku 

(berperilaku baru), ia harus mengetahui terlebih dahulu  apa arti dan manfaat perilaku 

tersebut bagi diri atau keluarganya. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa 

perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Dikatakan juga oleh 

Subijanto, dkk (2001) bahwa ibu yang mempunyai pengetahuan diare yang benar 

akan dapat membantu mengurangi kesakitan diare pada anaknya. 

Upaya pencegahan diare melalui peningkatan pengetahuan penyapihan 

merupakan cara pencegahan yang menarik secara ekonomi karena biayanya lebih 

murah. Pendidikan tentang penyapihan harus dimulai sebelum anak berumur 4 – 6 

bulan sehingga ibu tidak memberikan makanan sapihan terlalu cepat (Depkes RI, 

1990). 

 

VII.5. Hubungan Sikap Ibu Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil penelitian didapatkan bayi yang mengalami diare sebagian besar 

(31,9%) berasal dari ibu yang mempunyai sikap kurang baik, dibandingkan yang 

sikapnya baik hanya 4,5% kejadian diare. Analisa Chi Square pada penelitian ini 
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didapatkan hubungan yang bermakna antara sikap ibu dengan kejadian diare pada 

bayi.  Adapun risiko kejadian diare pada bayi dengan sikap ibu kurang baik adalah  

sebesar 9,844 kali dibandingkan bayi dengan sikap ibu baik. 

 Setelah seseorang  mengetahui stimulus atau objek, maka proses selanjutnya 

adalah menilai atau bersikap terhadap stimulus atau objek tersebut. Demikian pula 

sikap terhadap sakit atau penyakit artinya bagaimana penilaian dan pendapat 

seseorang terhadap gejala atau tanda penyakit, penyebab penyakit, cara penularan 

penyakit maupun cara pencegahan penyakit (Notoatmodjo, 2003). 

 Sebelum orang mengetahui stimulus atau objek maka orang tersebut belum 

bisa menentukkan sikap terhadap objek tersebut. Hal ini terlihat dari tingkat 

pengetahuan ibu kurang baik sebesar  61,5% maka sikap ibu kurang baik juga hampir 

sama yaitu sebesar  51,6%. 

 Menurut Newcomb salah seorang ahli psokologi sosial dalam Notoatmodjo 

(1993), menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak, dan bukan pelaksana dari motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan. 

 Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan diare pada bayi 

maka perlu meningkatkan pengetahuan ibu tentang  pengertian dan penyebab diare, 

cara penularan, cara pencegahan maupun tatalaksana penderita diare. Sehingga 

diharapkan para ibu akan bersikap yang baik dalam melihat permasalahan diare. 

 

VII.6. Hubungan Tindakan penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada Bayi  

 Pada penelitian ini didapatkan kejadian diare pada bayi dengan tindakan 

penyapihan kurang baik sebesar 30,0%,  sedangkan bayi yang tidak diare sebagian 
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besar (95,1%) dari ibu dengan tindakan penyapihan  baik.  Hasil analisa statistik Chi 

Square pada penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna antara tindakan 

penyapihan dengan kejadian diare pada bayi. 

 Hal ini didukung oleh pendapat Supriyanto  yang menyatakan bahwa 

tindakan penyapihan dalam hal ini pemberian makan dan minum selain ASI tentunya 

akan meningkatkan resiko adanya kontak dengan mikro-organisme penyebab diare 

pada bayi, melalui alat yang digunakan untuk pemberian makan dan minum 

(Supriyanto, 1994).  

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Sunartyo, yang menyatakan  bahwa pada 

masa proses penyapihan merupakan masa kritis bagi bayi dan anak kecil, karena 

membawa resiko tinggi terserang beberapa penyakit terutama  penyakit diare, 

dibandingkan dengan masa sebelum proses penyapihan berlangsung. Ini bisa saja 

disebabkan karena adanya perubahan dalam pola konsumsi terutama konsumsi ASI 

yang bersih dan mengandung antibodi, menjadi makanan yang harus dipersiapkan 

dan disimpan yang terkadang kurang higienis (Sunartyo, 2005). 

 Tindakan penyapihan tidak terlepas dari tindakan terhadap makanan, yang 

oleh Notoatmodjo (1993) dikatakan bahwa tindakan terhadap makanan (nutrition 

behavior) yakni respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi 

kehidupan. 

 Tindakan seseorang (pengasuhan bayi) dipengaruhi pengetahuan, sikap dan 

niat tentang tindakan tersebut. Pengetahuan, sikap dan niat seseorang untuk bertindak 

dipengaruhi juga oleh ekonomi dan demografi (Supriyanto, 1994). 

 Dengan demikian apabila tingkat pengetahuan  dan sikap ibu tentang 

penyapihan  kurang baik akan berpengaruh pada tindakan atau praktek penyapihan 
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yang dilakukan. Selain itu dengan didukung oleh faktor ekonomi dan demografi  

akan membentuk tindakan ibu dalam melakukan penyapihan terhadap bayinya. 

Sebaliknya meskipun pengetahuan dan sikap ibu tentang penyapihan itu baik namun 

bila tidak ditunjang oleh faktor lain misalnya ekonomi maka ibu tidak dapat 

melakukan tindakan  yang baik dalam penyapihan. 

 

a. Hubungan  Pola Penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil tabulasi silang dapat diketahui responden yang bayinya diare sebagian 

besar kategori pola penyapihannya kurang baik sebesar 40,0%, sedangkan responden 

yang bayinya tidak diare sebagian besar pola penyapihannya berkategori baik sebesar 

94,6%. Hasil analisa Chi Square pada penelitian ini diketahui ada hubungan antara 

pola penyapihan dengan kejadian diare pada bayi.  

Faktor-faktor yang dinilai pada pola penyapihan bayi adalah jenis dan 

frekuensi makanan tambahan yang diberikan, dan pemberian ASI.  

Menurut Supriyanto (1994) pola pengasuhan, yang meliputi  pemanfaatan 

ASI, pemberian susu formula dan pemberian makanan tambahan, merupakan faktor 

determinan utama dan langsung pada kejadian diare. Pemberian susu formula pada 

bayi meningkatkan resiko kejadian diare pada bayi karena adanya pencemaran 

kuman penyebab diare selama pemberian susu formula. Bayi yang telah 

mendapatkan makanan tambahan mempunyai resiko yang lebih besar mengalami 

diare dibandingkan dengan bayi yang belum mendapat makanan tambahan. 

Pemberian makanan tambahan berarti menambah resiko bayi terpapar mikro-

organisme penyebab diare, toksin dan bahan alergen yang ada pada makanan 

sedangkan pemberian ASI dapat mencegah terjadinya diare akut pada bayi. 
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Pemberian ASI sampai bayi berumur 4 bulan akan membantu perkembangan usus 

secara optimal, selain efek perlindungan yang diharapkan dari ASI. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di 14 negara berkembang oleh 

Feachem dan Koblinsky  yang dikemukakan oleh Supriyanto bahwa pemberian ASI 

Eksklusif dapat menurunkan kejadian diare. Selain dapat menurunkan kejadian diare, 

pemberian ASI juga meringankan berat gejala klinis diare dan risiko kematian akibat 

diare. Efek ASI dalam memberi perlindungan terhadap kejadian diare sampai  bayi 

berumur satu tahun (Supriyanto,1994). 

 Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan RS Cipto Mangunkusumo 

(2003), pola pemberian makanan pada bayi usia 4 – 6 bulan  adalah Air Susu Ibu 

(ASI) sekehendak, sari buah 1 - 2x dan makanan lumat yaitu makanan yang 

diberikan kepada bayi dalam bentuk halus dengan frekuensi pemberian  1 – 2x 

(contoh : bubur susu). Dijelaskan bahwa sesudah bayi berumur 3 – 4 bulan, secara 

berangsur perlu diberikan makanan pelengkap berupa sari buah atau buah-buahan 

segar, makanan lumat, dan akhirnya makanan lembek. Tujuan pemberian makanan 

pelengkap ini adalah melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat dalam ASI/PASI, 

mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan dengan 

berbagai rasa dan tekstur, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan 

menelan serta melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi 

yang tinggi. 
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b. Hubungan Penyajian Makanan Sapihan Dengan Kejadian Diare Pada 

Bayi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang mengalami 

diare adalah bayi dengan penyajian makanan kurang baik sebesar 30,2% 

dibandingkan bayi dengan penyajian makanan baik hanya 8,3%. Hasil analisa Chi 

Square pada penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan antara penyajian makanan 

sapihan dengan kejadian diare pada bayi. 

 Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI, 2002) bahwa masa penyapihan  merupakan masa yang berbahaya bagi bayi 

karena bayi mudah terkena infeksi terutama infeksi saluran pencernaan. Hal ini 

disebabkan karena diet bayi berubah dari air susu Ibu (ASI) yang steril dan 

mengandung bermacam-macam zat antobody, ke makanan yang seirng disiapkan, 

disimpan dan diberikan dalam keadaan yang kurang bersih. 

 Hal yang sama diungkapkan oleh Sunartyo bahwa masa penyapihan adalah 

masa berbahaya bagi bayi dan anak kecil, karena membawa resiko tinggi terserang 

beberapa penyakit terutama penyakit diare bila dibandingkan dengan masa sebelum 

proses penyapihan berlangsung. Ini disebabkan karena adanya perubahan dalam pola 

konsumsi Air susu Ibu (ASI) yang bersih dan mengandung antibodi, menjadi 

makanan yang harus dipersiapkan dan disimpan yang terkadang kurang higienes        

( Sunartyo, 2005). 
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c. Hubungan Kebiasaan Mencuci Alat Makan Minum Bayi Dengan 

Kejadian Diare Pada Bayi 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang dapat diketahui bahwa kejadian diare lebih 

besar (34,1%) pada bayi yang ibunya mempunyai kebiasaan mencuci alat makann 

minum kurang baik. Bila dibandingkan dengan ibu yang kebiasaannya baik hanya 

6,0% kejadian diare pada bayi. Hasil analisa Chi Square pada penelitian ini diketahui 

ada hubungan antara  kebiasaan mencuci alat makan minum bayi dengan kejadian 

diare pada bayi. 

 Hasil ini sesuai dengan penelitian  Karyawati (2003), yang menyatakan 

pencucian alat makan minum bayi yang kurang baik menyebabkan diare pada bayi 

sebesar 67,6%. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Farida (2002), 

mendapatkan kejadian diare pada bayi dengan kategori pencucian alat makan minum 

kurang baik sebesar 51,61%. 

 Peralatan makan dan minum seperti piring, sendok, garpu dan gelas yang 

berhubungan langsung dengan makanan pada saat penyajian  besar peranannya 

dalam penularan penyakit. Alat makan dan minum perlu dijaga kebersihannya saat 

akan dipergunakan. Dengan menjaga kebersihan peralatan tersebut telah membantu 

mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan dan minuman dari peralatan yang 

dipergunakan. 

 Untuk sterilisasi dengan cara pendidihan bila tidak mungkin dilakukan, 

cucilah alat tersebut dengan cara biasa tetapi menggunakan air panas lalu dibilas 

dengan air minum atau larutan garam. Setelah ditiriskan dan dikeringkan peralatan 

disimpan dalam keadaan tertutup. 
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d. Hubungan Kebiasaan Cuci Tangan Sebelum Memberi Makan/Minum 

Bayi  Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare lebih besar (45,2%) pada 

ibu yang kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan/minum bayi kurang baik 

dibandingkan yang kebiasaannya baik hanya 5,0%. Analisa Chi Square pada 

penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan sebelum 

memberi makan/minum bayi dengan kejadian diare pada bayi.  

 Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian  Karyawati (2003), yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan sebelum memberi 

makan/minum bayi dengan kejadian diare pada bayi dimana kejadian diare pada bayi 

yang orang tuanya mempunyai kebiasaan cuci tangan sebelum memberi 

makan/minum kurang baik sebesar  62,2%.  Hal tersebut juga didukung teori yang 

mengatakan bahwa kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan adalah bagian 

penting dalam penularan kuman diare. Mengubah beberapa kebiasaan tertentu 

(misalnya kebiasaan mencuci tangan yang benar) dapat memutuskan penularan diare 

(Dep.Kes. RI,1990). Hal tersebut dikemukakan juga oleh Koplewich bahwa 

pencegahan diare bisa dilakukan dengan mencuci tangan yang merupakan cara 

terbaik untuk mencegah infeksi yang menyebar dari orang ke orang (Koplewich, 

2005). 

 Demikian pula kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah 

buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, 

sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan mempunyai dampak dalam 

kejadian diare (Dep.Kes.RI,1990). 
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7.7. Hubungan Usia Penyapihan Dengan Kejadian Diare Pada bayi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare lebih banyak terjadi pada 

bayi yang disapih pada usia < 4 bulan  sebesar 28,3%, dibandingkan bayi yang 

disapih pada usia 4 – 6 bulan hanya 8,9% dan dari analisa Chi Square diketahui 

bahwa ada hubungan antara usia penyapihan bayi dengan kejadian diare pada bayi.  

Praktek pemberian makanan sapihan pada bayi harus disesuaikan dengan 

kemampuan usus bayi. Dilihat dari sudut kematangan fisiologis dan kebutuhan gizi, 

pemberian makanan selain ASI kepada bayi sebelum usia 4 (empat) bulan biasanya 

tidak diperlukan dan bahkan akan mengundang risiko, misalnya diare. Dari 

kebiasaan yang ada, periode antara usia 4 sampai dengan 6 bulan terlihat sebagai 

masa yang tepat bagi bayi untuk mulai beradaptasi dengan makanan (AKRE,1994). 

 Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan resiko kontak dengan 

mikroorganisme penyebab diare atau toksin dalam makanan maupun alergen menjadi 

besar bila makanan tambahan diberikan terlalu dini. Diare yang terjadi pada umur 

kurang dari 3 bulan diperkirakan dipengaruhi oleh perkembangan fungsi usus bayi. 

Fungsi usus bayi baru sempurna setelah berumur 3 bulan.  Pada umur kurang dari 3 

bulan  ditemukan bahwa daya netralisasi asam lambung dan enzim amylase maupun 

enzim lipase pankreatik masih rendah (Supriyanto, 1994). 

 Makanan sapihan sebaiknya mulai diberikan pada umur 4 – 6 bulan. Hal ini 

erat hubungannya dengan umur 4 – 6 bulan  kebutuhan energi bayi untuk 

pertumbuhan dan aktifitas makin bertambah sedangkan produksi ASI relatif tetap. 

Pada umur 4 (empat) bulan biasanya bayi sudah mengeluarkan air liur lebih banyak 

dan produksi enzim amilase lebih banyak  sehingga bayi siap menerima makanan 

selain ASI (IDI,2002). 
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     BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Proporsi kejadian diare pada bayi responden adalah 18,68% 

2. Karakteristik ibu yang mempunyai hubungan dengan kejadian diare pada bayi 

adalah tingkat pendidikan dan penghasilan, sedangkan umur dan pekerjaan 

tidak ada hubungan dengan kejadian diare pada bayi 

3. Tingkat pengetahuan ibu tentang diare dan penyapihan ada hubungan dengan 

kejadian diare pada bayi. 

4. Sikap ibu terhadap penyakit diare dan penyapihan ada hubungan dengan 

kejadian diare pada bayi. 

5. Tindakan penyapihan  mempunyai hubungan dengan kejadian diare pada 

bayi. 

6. Pola penyapihan bayi yang dilakukan ibu ada hubungan dengan kejadian 

diare pada. 

7. Penyajian makanan sapihan ada hubungan dengan kejadian diare pada bayi. 

8. Kebiasaan mencuci alat makan dan minum bayi ada hubungan dengan 

kejadian diare. 

9. Kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum memberi makan bayi ada hubungan 

dengan kejadian diare pada bayi dan tindakan ini memiliki risiko lebih besar 

(OR=15,647) dibandingkan tindakan yang lain. 
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10. Usia penyapihan bayi ada hubungan dengan kejadian diare pada bayi. 

 

VIII.2. Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan setelah menganalisis hasil dan 

pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perlu  adanya upaya peningkatan pengetahuan ibu tentang penyebab diare, 

cara penularan dan cara pencegahannya melalui kegiatan Pos Pelayanan 

Terpadu (Posyandu). 

2. Penyebarluasan informasi kesehatan dengan melakukan pendekatan melalui 

tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok dasa wisma, PKK dan organisasi 

lainnya   dalam rangka peningkatan pengetahuan bahaya diare, faktor 

penyebab, serta perilaku yang dapat menunjang untuk terjadinya diare pada 

bayi. 

3. Perlu diberikan informasi tentang usia penyapihan yang ideal dan pola 

penyapihan yang baik (meliputi jenis makanan, frekuensi pemberian 

makanan, dan pemberian ASI) secara perorangan kepada setiap ibu bersalin 

(Bulin) baik yang melahirkan di Bidan,Klinik Bersalin, Puskesmas maupun 

Rumah Sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta . 
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  Analisa Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

Umur Ibu * Kejadian diare Crosstabulation

9 43 52
9.7 42.3 52.0

17.3% 82.7% 100.0%
52.9% 58.1% 57.1%
9.9% 47.3% 57.1%

8 31 39
7.3 31.7 39.0

20.5% 79.5% 100.0%
47.1% 41.9% 42.9%
8.8% 34.1% 42.9%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Umur Ibu
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Umur Ibu
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Umur Ibu
% within Kejadian diare
% of Total

<30 tahun

>= 30 tahun

Umur
Ibu

Total

Diare Tidak Diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

.151b 1 .698

.014 1 .907

.150 1 .699
.788 .451

.149 1 .699

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.29.

b. 

 
 

Risk Estimate

.811 .281 2.337

.844 .358 1.988

1.040 .850 1.273

91

Odds Ratio for Umur Ibu
(<30 tahun / >= 30 tahun)
For cohort Kejadian diare
= Diare
For cohort Kejadian diare
= Tidak Diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa  Hubungan Tingkat Pendidikan ibu dengan Kejadian Diare Pada 
Bayi 

Tingkat Pendidikan Ibu * Kejadian Diare Crosstabulation

13 22 35
6.5 28.5 35.0

37.1% 62.9% 100.0%

76.5% 29.7% 38.5%
14.3% 24.2% 38.5%

4 52 56
10.5 45.5 56.0

7.1% 92.9% 100.0%

23.5% 70.3% 61.5%
4.4% 57.1% 61.5%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Tingkat
Pendidikan Ibu
% within Kejadian Diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Tingkat
Pendidikan Ibu
% within Kejadian Diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Tingkat
Pendidikan Ibu
% within Kejadian Diare
% of Total

Rendah

Tinggi

Tingkat Pendidikan
Ibu

Total

Diare Tidak Diare
Kejadian Diare

Total

Chi-Square Tests

12.760b 1 .000
10.862 1 .001
12.646 1 .000

.001 .001

12.620 1 .000

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6.54.

b. 

Risk Estimate

7.682 2.253 26.190

5.200 1.842 14.683

.677 .519 .882

91

Odds Ratio for
Tingkat Pendidikan
Ibu (Rendah / Tinggi)
For cohort Kejadian
Diare = Diare
For cohort Kejadian
Diare = Tidak Diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa Hubungan Penghasilan Keluarga dengan Kejadian Diare Pada 
Bayi 

Penghasilan Keluarga * Kejadian Diare Crosstabulation

12 19 31
5.8 25.2 31.0

38.7% 61.3% 100.0%

70.6% 25.7% 34.1%
13.2% 20.9% 34.1%

5 55 60
11.2 48.8 60.0

8.3% 91.7% 100.0%

29.4% 74.3% 65.9%
5.5% 60.4% 65.9%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Penghasilan
Keluarga
% within Kejadian Diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Penghasilan
Keluarga
% within Kejadian Diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Penghasilan
Keluarga
% within Kejadian Diare
% of Total

< UMR

>= UMR

Penghasilan
Keluarga

Total

Diare Tidak Diare
Kejadian Diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

12.415b 1 .000
10.496 1 .001
11.844 1 .001

.001 .001

12.279 1 .000

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5.79.

b. 

 
Risk Estimate

6.947 2.164 22.303

4.645 1.798 11.998

.669 .500 .894

91

Odds Ratio for
Penghasilan Keluarga
(< UMR / >= UMR)
For cohort Kejadian
Diare = Diare
For cohort Kejadian
Diare = Tidak Diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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  Analisa Hubungan Usia Penyapihan dengan Kejadian Diare Pada bayi 
Usia penyapihan * Kejadian diare Crosstabulation

13 33 46
8.6 37.4 46.0

28.3% 71.7% 100.0%
76.5% 44.6% 50.5%
14.3% 36.3% 50.5%

4 41 45
8.4 36.6 45.0

8.9% 91.1% 100.0%
23.5% 55.4% 49.5%
4.4% 45.1% 49.5%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Usia penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Usia penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Usia penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total

< 4 bulan

4 - 6 bulan

Usia penyapihan

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

5.619b 1 .018
4.416 1 .036
5.872 1 .015

.030 .017

5.558 1 .018

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8.41.

b. 

 
Risk Estimate

4.038 1.203 13.551

3.179 1.121 9.018

.787 .643 .965

91

Odds Ratio for Usia
penyapihan (< 4
bulan / 4 - 6 bulan)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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  Analisa Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Kejadian diare Pada 
bayi 

Status pekerjaan ibu * Kejadian diare Crosstabulation

6 31 37
6.9 30.1 37.0

16.2% 83.8% 100.0%

35.3% 41.9% 40.7%
6.6% 34.1% 40.7%

11 43 54
10.1 43.9 54.0

20.4% 79.6% 100.0%

64.7% 58.1% 59.3%
12.1% 47.3% 59.3%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Status
pekerjaan ibu
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Status
pekerjaan ibu
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Status
pekerjaan ibu
% within Kejadian diare
% of Total

Tidak bekerja

Bekerja

Status pekerjaan
ibu

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
Chi-Square Tests

.249b 1 .617

.051 1 .821

.253 1 .615
.786 .415

.247 1 .619

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6.91.

b. 

Risk Estimate

.757 .253 2.265

.796 .323 1.963

1.052 .865 1.280

91

Odds Ratio for Status
pekerjaan ibu (Tidak
bekerja / Bekerja)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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 Analisa Hubungan Tindakan Penyapihan dengan Kejadian Diare Pada 
Bayi 

Tindakan penyapihan * Kejadian diare Crosstabulation

15 35 50
9.3 40.7 50.0

30.0% 70.0% 100.0%

88.2% 47.3% 54.9%
16.5% 38.5% 54.9%

2 39 41
7.7 33.3 41.0

4.9% 95.1% 100.0%

11.8% 52.7% 45.1%
2.2% 42.9% 45.1%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Tindakan
penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Tindakan
penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Tindakan
penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Tindakan penyapihan

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

9.359b 1 .002
7.778 1 .005

10.577 1 .001
.002 .002

9.256 1 .002

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.66.

b. 

 
 

Risk Estimate

8.357 1.784 39.153

6.150 1.492 25.353

.736 .606 .894

91

Odds Ratio for
Tindakan penyapihan
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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  Analisa Hubungan Sikap Responden dengan Kejadian Diare Pada Bayi 
Sikap responden * Kejadian diare Crosstabulation

15 32 47
8.8 38.2 47.0

31.9% 68.1% 100.0%

88.2% 43.2% 51.6%
16.5% 35.2% 51.6%

2 42 44
8.2 35.8 44.0

4.5% 95.5% 100.0%

11.8% 56.8% 48.4%
2.2% 46.2% 48.4%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Sikap
responden
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Sikap
responden
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Sikap
responden
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Sikap responden

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

11.206b 1 .001
9.477 1 .002

12.508 1 .000
.001 .001

11.083 1 .001

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8.22.

b. 

 
 

Risk Estimate

9.844 2.099 46.167

7.021 1.702 28.960

.713 .580 .877

91

Odds Ratio for
Sikap responden
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa Hubungan Pengetahuan Responden dengan Kejadian Diare 
Pada Bayi 

Pengetahuan responden * Kejadian diare Crosstabulation

16 40 56
10.5 45.5 56.0

28.6% 71.4% 100.0%

94.1% 54.1% 61.5%
17.6% 44.0% 61.5%

1 34 35
6.5 28.5 35.0

2.9% 97.1% 100.0%

5.9% 45.9% 38.5%
1.1% 37.4% 38.5%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Pengetahuan
responden
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Pengetahuan
responden
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Pengetahuan
responden
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Pengetahuan
responden

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

9.375b 1 .002
7.759 1 .005

11.558 1 .001
.002 .001

9.272 1 .002

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6.54.

b. 

 
Risk Estimate

13.600 1.714 107.925

10.000 1.387 72.113

.735 .617 .876

91

Odds Ratio for
Pengetahuan responden
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian diare
= Diare
For cohort Kejadian diare
= Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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 Analisa Hubungan Pola  Penyapihan dengan Kejadian Diare Pada bayi 
Pola penyapihan * Kejadian diare Crosstabulation

14 21 35
6.5 28.5 35.0

40.0% 60.0% 100.0%
82.4% 28.4% 38.5%
15.4% 23.1% 38.5%

3 53 56
10.5 45.5 56.0

5.4% 94.6% 100.0%
17.6% 71.6% 61.5%
3.3% 58.2% 61.5%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Pola penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Pola penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Pola penyapihan
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Pola penyapihan

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

17.015b 1 .000
14.811 1 .000
17.138 1 .000

.000 .000

16.828 1 .000

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6.54.

b. 

 
 

Risk Estimate

11.778 3.067 45.226

7.467 2.310 24.136

.634 .480 .837

91

Odds Ratio for Pola
penyapihan (Kurang
baik / Baik)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa Hubungan Penyajian Makanan Sapihan dengan Kejadian 
Diare Pada Bayi 

Penyajian makanan sapihan * Kejadian diare Crosstabulation

13 30 43
8.0 35.0 43.0

30.2% 69.8% 100.0%

76.5% 40.5% 47.3%
14.3% 33.0% 47.3%

4 44 48
9.0 39.0 48.0

8.3% 91.7% 100.0%

23.5% 59.5% 52.7%
4.4% 48.4% 52.7%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Penyajian
makanan sapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Penyajian
makanan sapihan
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Penyajian
makanan sapihan
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Penyajian makanan
sapihan

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 
 

Chi-Square Tests

7.160b 1 .007
5.791 1 .016
7.407 1 .006

.014 .008

7.082 1 .008

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8.03.

b. 

 
Risk Estimate

4.767 1.417 16.032

3.628 1.279 10.288

.761 .614 .943

91

Odds Ratio for Penyajian
makanan sapihan
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa Hubungan Kebiasaan Mencuci Alat Makan minum dengan 
Kejadian Diare Pada Bayi 

Kebiasaan mencuci alat makan minum bayi * Kejadian diare Crosstabulation

14 27 41
7.7 33.3 41.0

34.1% 65.9% 100.0%

82.4% 36.5% 45.1%
15.4% 29.7% 45.1%

3 47 50
9.3 40.7 50.0

6.0% 94.0% 100.0%

17.6% 63.5% 54.9%
3.3% 51.6% 54.9%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kebiasaan
mencuci alat makan
minum bayi
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Kebiasaan
mencuci alat makan
minum bayi
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Kebiasaan
mencuci alat makan
minum bayi
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Kebiasaan mencuci alat
makan minum bayi

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

11.748b 1 .001
9.968 1 .002

12.305 1 .000
.001 .001

11.619 1 .001

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.66.

b. 

 
Risk Estimate

8.123 2.140 30.831

5.691 1.755 18.458

.701 .556 .883

91

Odds Ratio for
Kebiasaan mencuci
alat makan minum bayi
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian
diare = Diare
For cohort Kejadian
diare = Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisa Hubungan Kebiasaan Cuci Tangan Sebelum Memberi Makan 
Bayi dengan Kejadian Diare Pada bayi  

Kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan bayi * Kejadian diare Crosstabulation

14 17 31
5.8 25.2 31.0

45.2% 54.8% 100.0%

82.4% 23.0% 34.1%
15.4% 18.7% 34.1%

3 57 60
11.2 48.8 60.0

5.0% 95.0% 100.0%

17.6% 77.0% 65.9%
3.3% 62.6% 65.9%

17 74 91
17.0 74.0 91.0

18.7% 81.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
18.7% 81.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kebiasaan
cuci tangan sebelum
memberi makan bayi
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Kebiasaan
cuci tangan sebelum
memberi makan bayi
% within Kejadian diare
% of Total
Count
Expected Count
% within Kebiasaan
cuci tangan sebelum
memberi makan bayi
% within Kejadian diare
% of Total

Kurang baik

Baik

Kebiasaan cuci
tangan sebelum
memberi makan bayi

Total

Diare Tidak diare
Kejadian diare

Total

 
 

Chi-Square Tests

21.701b 1 .000
19.138 1 .000
21.139 1 .000

.000 .000

21.463 1 .000

91

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5.79.

b. 
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Risk Estimate

15.647 4.018 60.933

9.032 2.806 29.077

.577 .417 .799

91

Odds Ratio for Kebiasaan
cuci tangan sebelum
memberi makan bayi
(Kurang baik / Baik)
For cohort Kejadian diare
= Diare
For cohort Kejadian diare
= Tidak diare
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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