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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Wilayah Penelitian  

 Puskesmas Kasihan II Bantul merupakan salah satu dari 26 

puskesmas di Kabupaten Bantul. Luas wilayah kerja Puskesmas 

Kasihan II Bantul sekitar 10.23 km
2
, yang meliputi Desa Ngestiharjo 

dan Desa Tirtonirmolo meliputi 24 wilayah pedesaan dan 12 dusun. 

Desa Tirtonirmolo terdiri dari 12 dusun diantaranya Dusun Beton, 

Dusun Mrisi. Dusun Glondong, Dusun Jogonalan Kidul, Dusun 

Jogonalan Lor, Dusun Padokan Lor, Dusun Padokan Kidul, Dusun 

Dongkelan, Dusun Plurungan, Dusun Jeblog, Dusun Kersan, dan 

Dusun Kalipakis.  

 Penelitian ini dilakukan di Dusun Padokan Lor dan Padokan Kidul. 

Jumlah balita di Dusun Padokan Lor yang pernah mengalami diare 

sebanyak 43 balita dan jumlah balita di dusun Padokan Kidul sebanyak 

38 balita. Kebanyakan balita di dusun tersebut tinggal bersama ibu 

kandungnya. Pelayanan kesehatan terdekat padokan lor dan padokan 

kidul adalah Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta.  

 Kejadian diare di wilayah Dusun Padokan Lor dan Dusun Padokan 

Kidul tinggi dikarenakan Dusun Padokan Lor dan Padokan Kidul 

berada dekat dengan pabrik gula sehingga mengakibatkan air di 

wilayah tersebut tercemar oleh limbah dari pabrik gula tersebut selain 

itu perilaku ibu dalam pencegahan diare masih kurang baik terlihat dari 
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kebiasaan anak sering makan atau jajan di sembarang tempat dan 

kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik.  

B. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Responden Penelitian  

     Karakteristik responden di gunakan untuk mengetahui gambaran 

umum responden berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, lingkungan, dan  informasi. Hasil dari karakteristik 

responden didalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel 4.1 sebagai 

berikut:   

Tabel 4.1  Distribusi Karakteristik Responden Umur, Pendidikan,   

Pekerjaan, Penghasilan, Lingkungan, dan Informasi di 

wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta 

tahun 2016 (n=36) 

Karakteristik responden Frekuensi 

(n) 

Persentasi 

(%) 

Pendidikan    

Tidak Lulus 1 2,8 

SD 4 11,1 

SMP 9 25,0 

SMA 14 38,9 

PT 8 22,2 

Informasi    

Media cetak  9 25,0 

Media elektronik  18 50,0 

Lisan dari orang ke orang  9 25,0 

Ekonomi     

2-5 juta  8 22,2 

1-2 juta  17 47,2 

5-8 ratus 11 30,6 

Lingkungan   

Bagus  25 69,4 

Buruk 11 30,6 

Sumber : Data Primer 2016   
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  Tabel 4.1 Lanjutan  

Karakteristik responden Frekuensi 

(n) 

Persentasi 

(%) 

Umur ibu    

18-25 tahun  6 16,7 

26-35 tahun  23 63,9 

36-45 tahun  7 19,4 

Pekerjaan    

Buruh  1 2,8 

IRT 23 61,1 

Pegawai  4 11,1 

Wiraswasta 8 22,2 

   Sumber : Data Primer 2016 

     Pada tabel 4.1 diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan 

responden mayoritas pendidikan responden adalah SMA sebanyak 14 

responden (38,9%). Mayoritas sumber informasi yang diperoleh 

responden melalui media elektronik sebanyak 18 responden (50,0%). 

Tingkat penghasilan responden mayoritas 1.000.000-2.000.000 

sebanyak 17 responden (47,2%). Kondisi  lingkungan antara sumber 

air dengan pembuangan akhir mayoritas bagus sebanyak 25 responden 

(69,4%). Berdasarkan kelompok umur responden mayoritas pada usia 

26-35 tahun sebanyak 23 responden (63,9%). Tingkat pekerjaan 

responden mayoritas IRT sebanyak 23 responden (61,1%).  

2. Tingkat pengetahuan ibu tentang faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare  

     Faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita diantaranya adalah 

penanganan diare di rumah yang tepat, muntah yang berlebih, dan 

demam. Hasil dari tingkat pengetahuan ibu terhadap faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare didalam penelitian ini 

ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 Tingkat pengetahuan ibu tentang faktor risiko   

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare di 

wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul 

Yogyakarta tahun 2016 (n=36) 

Tingkat pengetahuan Frekuensi % 

Baik 18 50,0 

Cukup 15 41,7 

Kurang 3 8,3 

Sumber : Data Primer 2016  

     Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa mayoritas tingkat 

pengetahuan ibu tentang faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita 

dengan diare mayoritas baik, sebanyak 18 responden (50,0%). 

3. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

penanganan diare di rumah yang tidak tepat sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare 

     Faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita salah satunya adalah 

penanganan diare di rumah yang tidak tepat. Hasil dari tingkat 

pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko penanganan diare 

di rumah yang tidak tepat sebagai faktor risiko terjadinya dehidrsi pada 

balita dengan diare, didalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel 4.3 

sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Hasil Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan  

faktor risiko penanganan diare di rumah yang tidak 

tepat sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada 

balita dengan diare di wilayah kerja Puskesmas Kasihan 

II Bantul Yogyakarta tahun 2016 (n=36) 

Tingkat pengetahuan Frekuensi % 

Baik  20 55,6 

Cukup  13 36,1 

Kurang  3 8,3 

 Sumber : Data Primer 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang pengertian dan penanganan diare di rumah yang tidak tepat 

sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare 

mayoritas baik, sebanyak 20 responden (55,6%). 

4. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

muntah yang berlebih sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi 

pada balita dengan diare 

 Faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita salah satunya adalah 

muntah yang berlebih. Hasil dari tingkat pengetahuan ibu tentang 

pengertian dan faktor risiko muntah yang berlebih sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan daire, didalam penelitian ini 

ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan  

faktor risiko muntah yang berlebih sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare di 

wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta 

tahun 2016 (n=36) 

Tingkat pengetahuan Frekuensi % 

Baik  18 50,0 

Cukup  16 44,4 

Kurang  2 5,6 

 Sumber : Data Primer 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang pengertian dan faktor risiko muntah yang berlebih sebagai 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas 

baik, sebanyak 18 responden (50,0%).  
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5. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

demam sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita 

dengan diare 

 Faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita salah satunya adalah 

demam. Hasil dari tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan 

faktor risiko demam sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada 

balita dengan diare didalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel 4.5 

sebagai berikut :  

Tabel 4.5 Hasil tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan 

faktor risiko demam sebagai faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare di wilayah kerja 

Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta tahun 2016 

(n=36) 

Tingkat pengetahuan Frekuensi % 

Baik  18 50,0 

Cukup  13 36,1 

Kurang  5 13,9 

Sumber : Data Primer 2016  

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang pengertian dan faktor risiko demam sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas baik, sebanyak 

18 responden (50,0%). 

C. Pembahasan  

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare  

     Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat pengetahuan ibu tentang 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas 

memiliki pengetahuan baik. Responden yang memiliki tingkat 
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pengetahuan baik ditunjukan dengan responden mampu menjawab 

kuesioner pengetahuan tentang faktor risiko terjadinya dehidrasi pada 

balita dengan diare. Menurut Notoatmodjo (2012) mengemukakan 

bahwa pengetahuan merupakan penginderaan manusia atau hasil dari 

tahu setelah orang melihat dan mengamati suatu terhadap objek 

melalui indera yang dimilikinya dan sebagian besar diperolehnya 

melalui mata, telinga, dan hidung. Pengetahuan dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor, diantaranya adalah umur, tingkat pendidikan, 

informasi, ekonomi, dan lingkungan (Budiman & Riyanto, 2013). 

     Hasil penelitian ini berdasarkan usia mayoritas responden usia 26-

35 tahun dengan tingkat pengetahuan baik tentang faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare, usia tersebut termasuk 

dalam usia dewasa awal. Menurut Notoatmodjo (2012) usia 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahaun 

seseorang, semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula 

tingkat pengetahuannya. Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap 

daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin bertambah usia 

seseorang maka akan semakin berkembang daya tangkap dan pola 

pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin baik 

(Budiman & Riyanto, 2013). 

     Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat pendidikan responden 

mayoritas pada pendidikan SMA memiliki pengetahuan baik tentang 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. Menurut 
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Nursalam (2008) tingkat pendidikan adalah level atau tingkat suatu 

proses yang berkaitan dalam mengembangkan semua aspek 

kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, serta 

keterampilan. Purwati (2013) mengemukakan bahwa pendidikan dapat 

mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin mudah seseorang untuk menerima informasi. Dengan 

pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan 

informasi, baik dari orang lain maupun media masa. Semakin banyak 

informasi yang diperoleh seseorang semakin banyak pula pengetahuan 

yang diperoleh.  

     Berdasarkan penelitian ini informasi yang diperoleh responden 

mayoritas melalui media elektronik dengan pengetahuan baik tentang 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. Informasi 

yang diperoleh baik dari pendidikan formal dan nonformal dapat 

memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga 

menghasilkan perubahan dan proses pengetahuan (Budiman & 

Riyanto, 2013). Menurut Muliadi (2008) menyatakan bahwa seseorang 

dengan sumber informasi yang banyak dan beragam akan menjadikan 

orang tersebut memiliki pengetahuan yang luas, sumber informasi 

yang didapatkan seseorang bisa untuk mendapatkan pengetahuan.  

     Faktor lain yang memperngaruhi pengetahuan adalah tingkat 

ekonomi. Hasil dalam penelitian ini berdasarkan tingkat ekonomi 

responden memiliki penghasilan cukup yaitu 1.000.000-2.000.000 
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sedangkan responden mayoritas memiliki pengetahuan baik. 

Penghasilan keluarga adalah salah satu variabel yang dapat erat 

hubungannya dengan status sosial ekonomi (Noor, 2008). Menurut 

Muthmainah (2010) status ekonomi tidak memperngaruhi pengatahuan 

karena ketika seseorang yang memiliki pengetahuan tidak berdasarkan 

dari sumber penghasilan, tetapi pengetahuan dapat diperoleh melalui 

akses informasi seperti media masa dan pendidikan. Hal ini dibuktikan 

dengan informasi yang diperoleh responden dalam penelitian ini 

mayoritas dari media elektronik.  

     Berdasarkan hasil penelitian ini mayoritas lingkungan jarak sumber 

air dengan jamban responden baik dengan tingkat pengetahuan baik 

tentang faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. Hal 

yang diketahui responden tentang sanitasi lingkungan seperti jarak 

antara sumber air dengan jamban merupakan faktor penyebab diare 

sehingga reponden mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Notoatmodjo (2007) yang menyatakan bahwa perilaku 

seseorang didasari dengan pengetahuan akan lebih langgeng daripada  

yang tidak didasari dengan pengetahuan.  

2.  Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

penanganan diare di rumah yang tidak tepat sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare 

     Berdasarkan kriteria hasil tingkat pengetahuan ibu tentang 

pengertian dan faktor risiko penanganan diare di rumah yang tidak 
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tepat sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare 

mayoritas baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden di 

wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta sebagian besar 

mengetahui tentang tingkat pengetahuan ibu terhadap pengertian dan 

faktor risiko penanganan diare di rumah yang tidak tepat sebagai faktor 

risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. Penanganan diare 

yang tidak cepat dan tepat akan menyebabkan dehidrasi (Prescilla, 

2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) terdapat 

hubungan antara informasi dengan tingkat pengetahuan ibu dalam 

penanganan pada balita diare. 

     Menurut Budiman & Riyanto (2013) salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah pengalaman. Menurut asumsi 

peneliti kemungkinan mayoritas pengalaman ibu pernah mengalami 

anak diare sehingga pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor 

risiko penanganan diare di rumah yang tidak tepat sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas baik, 

dikarenakan pengalaman dapat mempengaruhi dalam penanganan anak 

diare tetapi peneliti tidak mengambil data terkait pengalaman ibu. 

Menurut Notoatmodjo (2007) pengalaman dapat diperoleh dari diri 

sendiri dan orang lain yang merupakan sesuatu yang pernah dialami 

seseorang akan menambah pengetahuan dan dapat menjadi sumber 

pengetahuan yang bersifat informal.   
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3. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

muntah yang berlebih sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi 

pada balita dengan diare 

     Berdasarkan kriteria hasil tingkat pengetahuan ibu tentang  

pengertian dan faktor risiko muntah yang berlebih sebagai faktor risiko 

terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas baik. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa responden di wilayah kerja 

Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta sebagian besar mengetahui 

tentang pengertian dan faktor risiko muntah yang berlebih sebagai 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. Menurut 

Leksana (2015) salah satu faktor risiko yang menyebabkan dehidrasi 

adalah muntah yang berlebih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Motto, dkk  (2013) terdapat pengaruh antara umur dengan tingkat 

pengetahuan seorang ibu. Semakin cukup umur seorang ibu maka akan 

mempengaruhi proses berfikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperoleh akan semakin baik. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

pengalaman dan kemampuan mental masing-masing individu. 

     Menurut Notoatmodjo (2007) salah satu faktor yang 

memepengaruhi pengetahuan adalah pekerjaan. Hasil penelitian ini 

mayoritas pekerjaan ibu adalah Ibu Rumah Tangga (IRT). Lingkungan 

pekerjaan membuat seseorang memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan dari berbagai sumber. Sama halnya yang dikatakan oleh 

Mubarak (2007) yaitu lingkungan pekerjaan dapat menjadikan 
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seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Menurut asumsi peneliti kenapa 

pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko muntah yang 

berlebih sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan 

diare di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta 

dikategorikan baik dikarenakan pekerjaan ibu adalah Ibu Rumah 

tangga dimana Ibu Rumah Tangga mempunyai banyak waktu luang 

untuk mencari informasi baik mencari informasi melalui media massa, 

melalui lisan dari orang ke orang, melalui hasil mengikuti pelatihan 

atau melalui hasil mengikuti acara pendidikan kesehatan yang 

diadakan oleh tenaga kesehatan. Tetapi dalam penelitian ini peneliti 

tidak mengkaji apakah responden pernah mengikuti pelatihan apa saja.  

4. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko 

demam sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita 

dengan diare 

     Berdasarkan kriteria hasil tingkat pengetahuan ibu tentang  

pengertian dan faktor risiko demam sebagai faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare mayoritas baik. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa responden di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II 

Bantul Yogyakarta sebagian besar mengetahui tentang pengertian dan 

faktor risiko demam sebagai faktor risiko terjadinya dehidrasi pada 

balita dengan diare. Demam merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya dehidrasi (Leksana, 2015). Demam adalah respon sistemik 
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dari invasi agent infeksi penyebab diare, akibat demam mengakibatkan 

anak tidak nafsu makan dan minum sehingga mengakibatkan 

pemasukan nutrisi dan cairan ke dalam tubuh kurang (Muttaqin dan 

Sari, 2011). 

     Menurut Budiman & Riyanto (2013) salah satu yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah lingkungan sosial, lingkungan 

sosial berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan hal ini 

disebabkan karena adanya interaksi sosial yang akan direspon sebagai 

pengetahuan oleh setiap individu. Menurut asumsi peneliti tingkat 

pengetahuan ibu tentang pengertian dan faktor risiko demam sebagai 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare di wilayah 

kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta baik kemungkinan 

dikarenakan berada di lingkungan sosial yang baik seperti interaksi 

dan komunikasi antar warga terjalin dengan baik, tetapi peneliti tidak 

mengambil data terkait dengan lingkungan sosial.   

      

     


