
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Penyakit saluran cerna merupakan kontributor utama kematian anak-anak 

di seluruh dunia, menyebabkan satu dari sepuluh kematian anak (Weaver, 2016). 

Salah satu penyakit saluran cerna yang perlu mendapat perhatian karena angka 

morbiditas dan mortalitasnya masih tinggi adalah diare. Diare dapat diartikan 

sebagai bagian dari pengeluaran tiga atau lebih tinja longgar atau cair per hari 

(atau lebih sering daripada yang normal untuk individu). Diare merupakan gejala 

infeksi di saluran pencernaan, yang dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus 

dan parasit organisme. Infeksi menyebar melalui makanan atau air minuman yang 

terkontaminasi, atau dari orang ke orang sebagai akibat kebersihan yang buruk 

(WHO, 2017).  

  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan penyakit diare adalah 

penyebab utama kematian kedua pada anak di bawah lima tahun, dan bertanggung 

jawab untuk membunuh sekitar 525.000 anak setiap tahunnya. Secara global, ada 

hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare pada anak setiap tahun (WHO, 2017). 

  Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan penyakit potensial 

KLB yang sering disertai kematian. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 

kejadian diare yang diperkirakan di fasilitas kesehatan di Indonesia sebanyak 

6.897.463 pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 

5.405.235 (Kementerian Kesehatan RI, 2017).  

  Penyakit saluran pencernaan seperti diare di provinsi Bali masih cukup 

tinggi ditemukan. Jumlah target penemuan kasus diare pada tahun 2015 



 
 

diperkirakan sekitar 88.870 orang meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 

87.845 orang. Pola 10 besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap dan rawat 

jalan di RSUD di provinsi Bali tahun 2016 menunjukkan diare masuk dalam 10 

kasus terbanyak menempati urutan kedua dengan jumlah kasus 3.061 pasien rawat 

inap dan 7.082 pasien rawat jalan. Jumlah penemuan kasus diare diperkirakan 

sekitar 27% dari jumlah penduduk dan angka kesakitan diare 214 per 1000 

penduduk pada tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017). 

Penyakit diare di kota Denpasar masih merupakan masalah kesehatan yang 

penting, karena IR (Incidence Rate) nya cukup tinggi (Dinas Kesehatan Kota 

Denpasar, 2017). Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2017) melaporkan pada tahun 

2016 kota Denpasar merupakan target penemuan kasus diare tertinggi di provinsi 

Bali yaitu sebesar 24.227 meningkat dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2014 

yaitu sebesar 18.845 dan sebesar 12.674 penderita diare. 

  Hasil studi pendahuluan di SDN 11 Kesiman Denpasar terhadap siswa 

kelas IV dan V yang berjumlah sebanyak 76 orang (100%) mengatakan pernah 

mengalami diare dan dalam 3 bulan terakhir terdapat 4 siswa dari 30 siswa kelas 

IV, dan 5 siswa dari 46 siswa kelas V yang mengalami diare, serta sebanyak 14 

orang dari kelas V mengatakan pernah tidak masuk sekolah karena diare. Hasil 

wawancara kepada kepala SDN 11 Kesiman Denpasar, bahwa siswa belum pernah 

mendapat pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan tentang diare di 

sekolah dan siswa mengaku belum mengetahui tentang cara mencegah diare. 

Observasi pada kondisi lingkungan sekolah dekat dengan sungai, fasilitas terbatas 

hanya memiliki 1 tempat cuci tangan dan tidak tersedia sabun, banyak penjual 

makanan bakso, kue dan es di lingkungan sekolah. Pada jam istirahat anak-anak 



 
 

jajan tanpa melihat kebersihan makanannya dan jarang mencuci tangan, 

kemungkinan perilaku tersebut sudah terjadi terus-menerus.  

  Menurut Fida (2012), Diare selain menyebabkan kesakitan dan kematian 

juga disinyalir sebagai penyebab malnutrisi pada anak. Akibatnya, seorang anak 

mengalami kekurangan gizi, bahkan menurunkan kecerdasan. Anak-anak dengan 

diare sering mengalami kehilangan nafsu makan, muntah, nyeri perut sampai 

kejang perut dan demam (Ridha, 2014). Jika diare parah atau berlangsung lama, 

dehidrasi cenderung terjadi. Dehidrasi berat bisa menyebabkan kejang, kerusakan 

otak, dan kematian. Diare dengan dehidrasi harus segera mendapat penanganan, 

jika tidak segera diatasi menyebabkan terjadinya asidosis metabolik, gangguan 

sirkulasi darah dan pasien jatuh dalam keadaan renjatan/syok bahkan kematian 

(Ngastyah, 2014).  

  Upaya pemerintah dalam pengendalian penyakit diare dengan strategi 

tatalaksana melalui lima langkah tuntaskan diare ( LINTAS Diare) sesuai standar 

di sarana kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Penanggulangan diare 

dititikberatkan pada penanganan penderita untuk mencegah kematian dan promosi 

kesehatan tentang hygiene sanitasi dan makanan untuk mencegah penyebarluasan 

kasus (KLB). Upaya yang dilakukan oleh jajaran kesehatan baik oleh Puskesmas 

maupun Dinas Kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat dan peningkatan sanitasi lingkungan. Namun beberapa kegiatan yang 

dilakukan belum mencapai target, salah satunya perilaku hygiene dan sanitasi 

serta penyuluhan kesehatan yang belum berjalan efektif (Dinas Kesehatan Kota 

Denpasar, 2017). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/symptoms-in-infants-and-children/vomiting-in-infants-and-children&usg=ALkJrhhDLPDqAFV9WijbQhIBLsm0yL6nMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/symptoms-in-infants-and-children/fever-in-infants-and-children&usg=ALkJrhiTRnN3ZxnH1cS074P84HVp4C5EbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/miscellaneous-disorders-in-infants-and-young-children/dehydration-in-children&usg=ALkJrhiykQWbQBEZoKkS9JoRTUAztC8OjQ


 
 

  Diare merupakan penyakit yang dapat dicegah, namun diare masih 

menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas pada anak-anak. Sehingga 

pencegahan terhadap penyakit diare perlu ditingkatkan. Kegiatan pencegahan 

penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah dengan 

perilaku sehat dan penyehatan lingkungan (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Pengetahuan kesehatan yang baik dapat merubah perilaku kesehatan yang lebih 

baik sehingga dapat meningkatkan pencegahan suatu penyakit termasuk penyakit 

diare. Pengetahuan kesehatan dapat diberikan dengan pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan kesehatan, sebab pendidikan kesehatan dapat meningkatkan 

pengetahuan kesehatan (Khatoon, 2017).  

  Sekolah memiliki peranan penting dalam meletakkan dasar perilaku untuk 

kehidupan anak selanjutnya, termasuk perilaku kesehatan. Oleh sebab itu, promosi 

atau pendidikan kesehatan disekolah adalah sangat penting (Notoatmodjo, 2010). 

Sekolah berbasis pendidikan kesehatan sangat penting untuk menurunkan angka 

penyakit menular seperti diare. Anak-anak lebih mudah menerima untuk belajar 

dan sangat mungkin untuk mengadopsi perilaku sehat pada usia yang lebih muda. 

Mereka juga dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan apa yang telah 

mereka pelajari di sekolah untuk keluarga dan anggota masyarakat mereka 

(Khatoon, 2017). 

  Melalui metode yang benar dan penggunaan alat peraga yang tepat sasaran 

dalam penyuluhan kesehatan, maka materi yang disampaikan akan mudah 

diterima, dicerna dan diserap oleh sasaran. Penyampaian materi pendidikan akan 

lebih efektif bila disampaikan dalam suasana yang menyenangkan dan 

menggunakan metode yang menarik perhatian siswa. Penyuluhan kesehatan 



 
 

dengan menggunakan metode permainan akan menimbulkan ketertarikan siswa 

sehingga dengan mudah dapat mengerti serta mampu mengingat pesan kesehatan 

yang disampaikan (Sutriyanto, 2016).  

  Hasil penelitian di Inggris yang dilakukan oleh Blakely (2010) yang 

menyebutkan bahwa permainan edukatif terbukti efektif dalam mendukung 

pembelajaran, terutama untuk meningkatkan pengetahuan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sutriyanto (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Permainan Kartu Kasugi terhadap Peningkatan Pengetahuan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat pada Siswa”. Hasil dari penelitian pada kelompok siswa yang 

mendapat 3 kali permainan kartu Kasugi mengalami peningkatan persentase 

pengetahuan lebih tinggi (74,64%) dibandingkan kelompok siswa yang 

mendapatkan 3 kali ceramah (70,69%).  

  Permainan yang sifatnya mendidik biasa disebut dengan alat permainan 

edukatif (Ridha, 2014). Alat permainan edukatif merupakan sarana atau peralatan 

yang dapat digunakan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan 

dapat mengembangkan kemampuan anak (Aqib, 2011). Salah satu alat permainan 

edukatif yang dapat digunakan adalah kartu kuartet. Kartu kuartet adalah sejenis 

permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu bergambar, dari kartu tersebut 

tertera keterangan berupa tulisan yang menerangkan gambar tersebut (Setiyorini, 

2013).  

  Melalui penelitian ini penulis mengembangkan sebuah metode penyuluhan 

kesehatan menggunakan alat permainan edukatif melalui permainan kartu kuartet 

yaitu kartu kuartet bebas diare yang berisi pesan dan informasi serta dilengkapi 

dengan gambar tentang pencegahan diare. Satu set permainan kartu kuartet terdiri 



 
 

dari 28 buah kartu yang terbagi dalam 7 topik berkaitan dengan pencegahan diare 

dan masing-masing topik terdiri dari 4 subtopik yang merupakan penjelasan dari 

topik diatasnya.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Permainan Kartu Kuartet terhadap Pengetahuan 

Pencegahan Diare pada Siswa SD di SDN 11 Kesiman Denpasar Tahun 2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu: “Apakah ada pengaruh permainan kartu kuartet terhadap pengetahuan 

pencegahan diare pada siswa SD di SDN 11 Kesiman Denpasar tahun 2018?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

permainan kartu kuartet terhadap pengetahuan pencegahan diare pada siswa SD di 

SDN 11 Kesiman Denpasar tahun 2018. 

2. Tujuan khusus: 

a. Mengidentifikasi karakteristik subyek penelitian berdasarkan umur dan jenis 

kelamin. 

b. Mengidentifikasi pengetahuan pencegahan diare pada siswa sebelum 

diberikan permainan kartu kuartet. 

c. Mengidentifikasi pengetahuan pencegahan diare pada siswa setelah diberikan 

permainan kartu kuartet. 



 
 

d. Menganalisis pengaruh permainan kartu kuartet terhadap pengetahuan 

pencegahan diare pada siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang keperawatan dalam 

pengembangan ilmu dalam upaya pencegahan penyakit diare pada siswa SD. 

b. Digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian serupa mengenai pengaruh permainan kartu kuartet terhadap 

pengetahuan pencegahan diare pada siswa dengan berlandaskan pada 

kelemahan dari penelitian ini dan dapat mengembangkan dengan media 

permainan yang lainnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang pencegahan penyakit 

diare yang selanjutnya dengan pengetahuan tersebut akan meningkatnya 

kesadaran dan dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 

b. Memberikan saran kepada guru pendidik sekolah dasar agar 

mempertimbangkan pemberian pendidikan kesehatan tentang pencegahan 

penyakit dengan media permainan dimasukkan dalam program UKS. 

c. Memberikan pertimbangan pada perawat untuk dilakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pencegahan penyakit 

pada siswa sekolah dasar. 

d. Memberikan informasi pada orang tua dan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan pencegahan penyakit dengan media permainan sejak dini.   

 


