
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Diare 

1. Pengertian diare 

Diare merupakan kumpulan gejala yang disebabkan dari beberapa faktor, 

antara lain faktor penyediaan air bersih, hygiene personal, dan pengetahuan. 

Dikatakan diare bila adanya perubahan konsistensi tinja lunak ke cair dan 

frekuensi defikasi lebih dari kebiasaan individu tersebut (Tangka, 2014). Diare 

ialah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari empat kali pada bayi dan lebih 

dari tiga kali pada anak; konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat 

pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja (Ngastiyah, 2014). Sebenarnya, 

diare bukanlah penyakit melainkan pertanda adanya bahaya dalam saluran cerna 

anak, sehingga usus berusaha mengeluarkan kuman tersebut dan terjadilah diare 

(Fida, 2012) 

2. Penyebab diare 

Diare dapat disebabkan oleh pelbagai infeksi, selain penyebab lain seperti 

malabsorbsi. Menurut Ngastiyah (2014), faktor penyebab diare adalah sebagai 

berikut. 

a. Faktor infeksi 

1) Infeksi Enternal yaitu infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan 

penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi enternal sebagai berikut : 

a) Infekasi Bakteri: Vibrio, Escherichia Coli, Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Yersinia, Aeromonas, dan sebagainya. 
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b)  Infeksi Virus : Enterovirus (virus ECHO, Coxsakie, Poliomyelitis, 

Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, dan lain-lain). 

c) Infeksi Parasit: cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongyloides), protozoa 

(Entamoeba Histolyatica, Giardia Lambia, Trichomonas Hominis), jamur 

(Candida Albicans). 

2) Infeksi parenteral ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti otitis 

media akut (OMA), tonsillitis/tonsilofaringitis, bronkopnemonia, ensefalitis, 

dan sebagainya. 

b. Faktor malabsorbsi 

1) Malabsorbsi karbohidrat:  diskarida (intoleransi laktosa, maltosa dan 

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

dan anak yang terpenting dan tersering ialah intoleransi laktrosa. 

2) Malabsorbsi lemak 

3) Malabsorbsi protein 

c. Faktor makanan: makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan 

d. Faktor psikologis: rasa takut dan cemas. Walaupun jarang dapat 

menimbulkan diare terutama pada anak yang lebih besar. 

3. Tanda dan gejala diare 

Menurut Ngastiyah (2014), gambaran klinis penyakit diare bermula 

dengan pasien cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan 

berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja cair, mungkin disertai 

lendir atau lendir dan darah. Warna tinja makin lama berubah kehijau-hijauan 

karena bercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet 

karena sering defekasi dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat makin 
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banyak asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak diabsorbsi oleh usus 

selama diare. Gejala muntah dapat timbul sebelum atau sesudah diare dan dapat 

disebabkan karena lambung turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan 

asam basa dan elektrolit. Bila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, 

gejala dehidrasi mulai nampak, yaitu berat badan turun, turgor berkurang, mata 

dan ubun-ubun besar menjadi cekung (pada bayi), selaput lender bibir dan mulut 

serta kulit tampak kering.  

4. Klasifikasi diare 

Jenis-jenis diare menurut Hidayat (2008) adalah sebagai berikut : 

a. Diare akut, yaitu diare yang menyerang dan biasanya berlangsung kurang dari 

14 hari. Akibat yang akan muncul dari diare akut adalah dehidrasi, sedangkan 

dehidrasi penyebab utama kematian bagi penderita diare  

b. Diare presisten atau diare kronis, yaitu diare yang biasanya akan berlangsung 

selama lebih dari 14 hari dan terjadi secara terus-menerus. Akibat dari diare 

ini penderita akan mengalami penurunan berat badan dan gangguan 

metabolisme pada tubuhnya.  

c. Diare disentri, yaitu diare yang disertai darah yang bercampur dalam tinja 

yang dikeluarkannya. Akibat diare ini adalah penderita akan mengalami 

anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, kemungkinan terjadi 

komplikasi pada mukosa.  

d. Diare yang dialami dengan masalah (diare akut dan persisten) yang mungkin 

juga disertai dengan penyakit lain didalam tubuh seperti : demam, gangguan 

gizi atau penyakit lainnya.  
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5. Cara penularan dan faktor risiko diare 

Cara penularan diare melalui cara faecal-oral yaitu melalui makanan atau 

minuman yang tercemar kuman atau kontak langsung tangan penderita atau tidak 

langsung melalui lalat. Diare menyebar dan menginfeksi anak melalui empat 

faktor, yaitu food, feces, fly dan finger (Fida, 2012). 

Berdasarkan penelitian Atika (2016), faktor risiko terjadinya diare pada 

anak usia sekolah adalah: 

a. Faktor perilaku  

1) Faktor perilaku cuci tangan pada saat sebelum dan setelah makan serta setelah 

buang air besar 

2) Faktor ibu sebagai orang yang mempersiapkan bekal/makanan ke sekolah 

3) Faktor jajanan dikantin sekolah 

b. Faktor lingkungan  

1) Faktor sumber air 

2) Faktor ketersediaan jamban 

6. Komplikasi diare 

 Komplikasi kehilangan akibat diare (Ngastyah, 2014): 

a. Dehidrasi (ringan, sedang, berat, hipotnik, isotonik, atau hipertonik) 

b. Renjatan hipovolemik 

c. Hipokalemia (dengan gejala meteorismus, hipotoni otot, lemah, bradikardi, 

perubahan elektrokardiogram) 

d. Hipoglikemia 

e. Intoleransi sekunder akibat kerusakan vili mukosa usus dan defisiensi enzim 

laktase 
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f. Kejang, terjadi pada dehidrasi hipertonik 

g. Malnutrisi energi protein, (akibat muntah dan diare, jika lama atau kronik) 

7. Penatalaksanaan diare 

Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (2011), kebijakan pengendalian 

penyakit diare di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan 

angka kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. 

Strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah adalah :  

a. Melaksanakan tatalaksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan 

melalui lima langkah tuntaskan diare (LINTAS Diare) yaitu :  

1) Rehidrasi menggunakan oralit osmolaritas rendah  

2) Zinc selama 10 hari berturut-turut  

3) Pemberian ASI dan makanan  

4) Pemberian antibiotik sesuai indikasi  

5) Pemberian nasehat 

b. Meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan 

benar.  

c. Meningkatkan SKD (Sistem Kewaspadaan Dini) dan penanggulangan KLB 

(Kejadian Luar Biasa) diare.  

d. Melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif.  

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.  

 

 

8. Pencegahan diare 

 Kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat 

dilakukan adalah dengan perilaku sehat dan penyehatan lingkungan (Kementerian 
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Kesehatan RI, 2011). Menurut Fida (2012) dalam buku pengantar ilmu kesehatan 

anak, biasanya diare menyebar dan menginfeksi anak melalui empat faktor, yaitu 

food, feces, fly dan finger. Oleh karena, itu untuk mencegah agar penyakit ini 

tidak menyebar dan menular, cara yang paling praktis adalah memutuskan rantai 

penularan tersebut. Faktor kebersihan menjadi faktor yang penting untuk 

menghindarkan anak dari penyakit diare. 

 Adapun beragam upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran 

dan menularnya diare ialah (Fida, 2012) : 

a. Pemberian makanan yang higienis 

 Faktor makanan juga sering menjadi faktor penyebab seseorang 

mengalami diare. Makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan kebersihannya 

karena jika makanan yang kita konsumsi tidak bersih maka kuman atau bakteri 

yang terdapat pada makanan dapat ikut masuk kedalam tubuh kita, sehingga 

makanan harus selalu dalam keadaan tertutup agar tidak dihinggapi lalat.  

Makanan basi dan makanan pedas, makanan basi tidak layak makan 

karena ada bakteri yang masuk kedalam makanan tersebut. Makanan yang pedas 

dan diare sepertinya tidak bisa dipisahkan, bila kita merasa sanggup memakan 

makanan pedas, tidak berarti demikian dengan pencernaan kita. Makanan yang 

pedas secara langsung dapat mengganggu pencernaan, menyebabkan terjadinya 

diare bagi banyak orang dengan kondisi pencernaan yang sensitif. Adanya 

komposisi kimia dalam makanan yang pedas serta bagaimana interaksinya dalam 

tubuh dapat menyebabkan diare bagi pencernaan.  

Berdasarkan penelitian Pradipta (2013) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan antara perilaku jajan dengan kejadian diare pada anak sekolah dasar. 
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Jajanan yang diperjualbelikan biasanya tidak mengindahkan pedoman dalam 

kesehatan. Kurangnya penutupan dan keterbukaan makanan terhadap lalat, 

serangga dan hama akan menyebabkan penyakit seperti diare. 

b. Menyediakan air minum yang bersih 

 Umumnya, orang menganggap bahwa penyakit diare hanya disebabkan 

oleh makanan yang tidak bersih. Tetapi kalau dilihat dari faktor-faktor penyebab 

diare, penyebab diare lebih dominan disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu sendiri 

dapat masuk ke tubuh kita melalui banyak hal, salah satunya melalui air minum 

yang terkontaminasi. Berdasarkan penelitian Wirawan (2016) menyebutkan 

bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Oleh 

karena itu, air yang bersih dan steril patut kita perjuangkan seperti air minum 

harus selalu dimasak, tidak minum air kran, selalu menutup minuman serta air 

minum harus bersih, tidak berwarna dan tidak berbau. 

c. Menjaga kebersihan perorangan 

Berdasarkan penelitian Safira (2015) menyebutkan terdapat hubungan 

antara kebersihan diri dengan kejadian diare. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan pendapat dari Dirjen PPM & PLP dalam buku materi program P2 diare 

pada pelatihan P2ML terpadu bagi dokter Puskesmas bahwa personal hygiene 

adalah langkah pertama untuk hidup lebih sehat. Dasar kebersihan adalah 

pengetahuan, banyak masalah kesehatan timbul akibat kelalaian kita tetapi standar 

higyene dapat mengontrol kondisi ini. Menjaga kebersihan diri merupakan salah 

satu cara agar tubuh terhindar dari kuman dan bakteri sehingga tidak mudah 

terjangkit penyakit, termasuk diare. Misalnya, mencuci tangan, menjaga 
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kebersihan kuku seperti memotong kuku agar kuku tidak panjang dan kuku tidak 

kotor.  

d. Membiasakan mencuci tangan  

Langkah yang paling mudah dilakukan untuk menghindari diare adalah 

rajin mencuci tangan pakai sabun, karena tangan adalah anggota tubuh yang 

paling banyak kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga 

sangat rentan untuk bakteri dan kuman menempel pada tangan kita, saat kita 

memegang apapun. Berdasarkan penelitian Purwandari (2013) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku cuci tangan dengan 

kejadian diare.  Cuci tangan merupakan tindakan pencegahan yang murah, namun 

efektif untuk menurunkan penyakit yang dapat ditularkan melalui tangan, 

misalnya diare. Sehingga untuk menghindari diare dapat dilakukan dengan 

mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setelah makan, setelah 

buang air besar, sebelum memegang makanan dan setiap tangan kotor.  

e. Buang air besar pada tempatnya 

Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Indonesia, 

disejumlah daerah masyarakat masih BAB sembarangan di kali atau sungai. 

Data Joint Monitoring Program WHO/UNICEF (2014), sebanyak 55 juta 

penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Akibatnya, mereka 

rentan terkena penyakit diare. Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat 

buang air besar sembarangan ke sungai adalah Escherichia Coli, itu merupakan 

penyakit yang membuat orang terkena diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi, 

lalu karena kondisi tubuh turun maka masuklah penyakit-penyakit lain.  
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2012), sebanyak 

39-40 juta orang yang buang air besar sembarangan, itu termasuk orang yang 

mempunyai WC, namun masih membuang kotorannya ke sungai. Riset yang 

dilakukan UNICEF dan WHO, juga menyatakan lebih dari 370 balita Indonesia 

meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan yang menyebabkan diare. 

Angka kematian akibat diare ini perlu diturunkun, maka dari itu semua pihak 

harus sadar dan segera membuat dan memakai toilet yang sehat.  Hal ini selaras 

dengan kegiatan yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM). Kategori jamban disebut sehat jika pembuangan 

kotorannya di penampungan khusus tinja atau septic tank. Kalau buangnya ke 

sungai, itu belum termasuk sehat. Sehingga diharapkan tidak buang air besar di 

sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau 

pinggir jalan. Buang air besar di sungai atau di laut dapat memicu penyebaran 

wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Buang air besar di pantai atau 

tanah terbuka dapat mengundang serangga seperti lalat, kecoa, kaki seribu, dan 

sebagainya yang dapat menyebarkan penyakit akibat tinja, seperti penyakit diare. 

Berdasarkan hasil penelitian Dini (2013) didapatkan 34 (54,0%) responden 

mempunyai masalah dalam pembuangan tinja yang dikategorikan sebagai 

pembuangan tinja yang tidak sehat, ini disebabkan kebiasaan dan lokasi 

pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat karena tidak tersedianya jamban 

keluarga sehingga harus membuang tinja di parit, sungai bahkan ada di belakang 

rumah dengan cara di timbun dengan tanah. Beberapa jamban ditemukan dalam 

keadaan tidak tertutup dan tidak bersih yang memungkinkan untuk 

berkembangbiaknya bibit penyakit seperti diare.  Adapun hasil penelitian tersebut 
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menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara pembuangan tinja dengan 

kejadian diare. 

f. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai 

 Selain merusak pemandangan, kebiasaan buang sampah sembarangan 

dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare. Berdasarkan penelitian Junias 

(2008) menyebutkan bahwa ada hubungan antara kondisi penggunaan tempat 

pembuangan sampah sementara dengan kejadian diare. Sehingga diperlukan 

perilaku seperti membuang sampah di tong sampah, tidak membuang sampah di 

sungai, tidak membuang sampah di selokan dan tempat sampah harus ditutup. 

Secara tidak langsung, misalnya sampah-sampah tersebut menjadi tempat sarang 

berkembangbiaknya hewan kotor seperti nyamuk, kecoak, lalat, dan tikus. Hewan-

hewan tersebut dapat menjadi perantara antara kuman penyakit dan manusia. 

g. Memberantas lalat dan menjaga kebersihan lingkungan. 

 Kebersihan merupakan langkah awal agar dapat terhindar dari penyakit 

diare, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas lalat. Faktor 

kebersihan menjadi faktor yang penting untuk menghindarkan anak dari penyakit 

diare (Fida, 2012). Berdasarkan penelitian Safira (2015) menyebutkan bahwa ada 

hubungan antara kepadatan lalat dengan kejadian diare. Sehingga diperlukan 

perilaku membersihkan lingkungan secara teratur, membuang sampah pada 

tempatnya, membersihkan selokan secara rutin dan buang air besar pada 

tempatnya untuk memberantas lalat dan menjaga kebersihan lingkungan agar 

terhindar dari penyakit diare. 
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B. Konsep Dasar Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

  Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan  adalah  apa  yang  diketahui 

oleh seseorang tentang sesuatu hal yang terjadi setelah melakukan pengindraan 

terhadap suatu obyek. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang penting 

untuk membentuk perilaku seseorang. Wawasan dan pemikiran yang luas di 

bidang kesehatan akan mempengaruhi perilaku individu dalam menyikapi suatu 

masalah.  

2. Jenis pengetahuan 

Pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan dalam konteks kesehatan 

sangat beraneka ragam. Pengetahuan merupakan bagian perilaku kesehatan. Jenis 

pengetahuan diantaranya sebagai berikut (Budiman, 2014). 

a. Pengetahuan implisit 

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam 

bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, 

seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan seseorang 

biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun lisan. 

Pengetahuan implisit sering kali berisi kebiasaan dan budaya bahkan bisa tidak 

disadari. 

b. Pengetahuan ekplisit 

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan 

atau disimpan dalam wujud nyata, bisa dalam wujud perilaku kesehatan. 

Pengetahuan nyata dideskripsikan dalam tindakan-tindakan yang berhubungan 

dengan kesehatan. 
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3. Tingkatan pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu : 

a. Tahu, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang sudah dipelajari. 

b. Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secera 

benar tentang obyek yang diketahui. 

c. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi sesungguhnya. 

d. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam 

komponen-konponen tetapi masih dalam struktur organisasi, dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis, menunjuk kepada suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-

bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi, berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

4. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Budiman (2014), faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan 

rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan 

pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat 
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diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu 

objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Semakin 

banyak aspek positif dari objek yang diketahui, maka akan menumbuhkan sikap 

makin positif terhadap objek tersebut. 

b. Informasi/media massa 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun adapula yang 

menekankan bahwa informasi adalah sebagai transfer pengetahuan. Informasi 

dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kita peroleh dari 

pengamatan maupun data dari sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi. 

Informasi dapat mencakup data, teks, gambar, suara, dan kode, program 

komputer, dan basis data. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal 

maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

c. Sosial, budaya, dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau buruk. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang 

akan direspons sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 
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e. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa 

lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan professional, serta dapat mengembangkan 

kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan 

menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang 

kerjanya. 

f. Usia 

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikirnya 

sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. 

5. Pengetahuan pencegahan diare di sekolah 

 Penyakit diare seperti juga penyakit lain usaha pencegahan terdiri dari : 

pencegahan primer yaitu mencegah agar tidak timbul penyakit diare, pencegahan 

sekunder yaitu mencegah agar walaupun sudah terjadi penyakit, penyulitnya tidak 

terjadi, dan untuk pencegahan tersier yaitu usaha mencegah agar tidak terjadinya 

kecacatan lebih lanjut walaupun sudah terjadi penyulit. 

Pencegahan penyakit seperti diare di sekolah dapat dilakukan dengan 

promosi atau pemberian pendidikan kesehatan pada warga sekolah. Anak-anak 

sekolah didalam kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan karena mereka inilah 

sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah adalah 

merupakan investasi (human investment) bagi pembangunan bangsa. Sekolah 
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adalah sebagai perpanjangan tangan keluarga dalam meletakkan dasar perilaku 

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

promosi atau pendidikan kesehatan disekolah adalah sangat penting 

(Notoatmodjo, 2010).  

Menurut Notoatmodjo (2010), promosi atau pendidikan kesehatan di 

sekolah merupakan langkah yang strategis dalam upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat, karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa : 

a. Sekolah merupakan lembaga yang dengan sengaja didirikan untuk membina 

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik fisik, mental, moral, 

maupun intelektual. 

b. Promosi kesehatan melalui komunitas sekolah ternyata paling efektif diantara 

upaya kesehatan masyarakat yang lain, khususnya dalam pengembangan 

perilaku hidup sehat, karena : 

1) Anak usia sekolah (6-18 tahun) mempunyai persentase yang paling tinggi 

dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. 

2) Sekolah merupakan komunitas yang telah terorganisasi, sehingga mudah 

dijangkau dalam rangka pelaksanaan usaha kesehatan masyarakat. 

3) Anak sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima 

perubahan atau pembaruan, karena kelompok anak sekolah sedang berada 

dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Pada taraf ini anak dalam 

kondisi peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan dan 

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan hidup sehat. 

 Upaya kesehatan sekolah merupakan suatu cara dimana program 

pendidikan dan kesehatan dikombinasikan untuk menumbuhkan perilaku 
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kesehatan sebagai faktor utama untuk kehidupan. Sekolah yang berwawasan 

kesehatan, dimana sekolah bukan hanya sebagai tempat kegiatan belajar, tetapi 

juga sebagai sarana untuk pembentukan perilaku hidup sehat (Notoatmodjo, 

2010). 

6. Pengukuran pengetahuan pencegahan diare 

Pengukuran pengetahuan kesehatan dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-

pertanyaan tertulis atau angket. Indikator pengetahuan kesehatan adalah 

“tingginya pengetahuan” responden tentang kesehatan, atau besarnya presentase 

kelompok responden atau masyarakat tentang variabel-variabel atau komponen-

komponen kesehatan (Notoatmodjo, 2010).  

Pengukuran pengetahuan pencegahan diare dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang berisi tentang pengertian, penyebab dan pencegahan 

diare dengan menggunakan skala Guttman. Penentuan skor pada pernyataan 

positif yaitu ya (skor 1) dan tidak (skor 0) sedangkan pada pernyataan negatif 

yaitu ya (skor 0) dan tidak (skor 1) (Sugiyono, 2016). Menurut Arikunto (2006) 

dalam Budiman (2014), hasil kuesioner pengetahuan dikategorikan menjadi tiga 

tingkatan tingkat pengetahuan yaitu tingkat pengetahuan kurang dengan 

presentase <56%, tingkat pengetahuan cukup dengan presentase 56-75% dan 

tingkat pengetahuan baik dengan persentase 76-100%.  
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C. Permainan Kartu Kuartet untuk Anak Usia Sekolah 

1. Konsep dasar bermain 

a. Pengertian bermain 

Menurut Hidayat (2012), bermain merupakan suatu aktivitas dimana anak 

dapat melakukan atau mempraktikkan keterampilan, memberikan ekspresi 

terhadap pemikiran, menjadi kreatif, mempersiapkan diri untuk berperan dan 

berperilaku dewasa. Sebagai suatu aktivitas yang memberikan stimulasi dalam 

kemampuan keterampilan, kognitif, dan afektif maka sepatutnya diperlukan suatu 

bimbingan, mengingat bermain bagi anak merupakan suatu kebutuhan bagi 

dirinya sebagaimana kebutuhan lainnya seperti kebutuhan makan, kebutuhan rasa 

aman, kebutuhan kasih sayang, dan lain-lain.  

Melalui bermain anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, fantasi 

serta daya kreasi dengan tetap mengembangkan kreatifitasnya dan beradaptasi 

lebih efektif terhadap berbagai sumber stress. Dengan bermain anak dapat belajar 

mengungkapkan isi hati melalui kata-kata, anak belajar dan mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, obyek bermain, waktu, ruang dan 

orang (Ridha, 2014).  

b. Fungsi bermain 

Dunia anak tidak dapat dipisahkan dengan dunia bermain, keduanya 

bersifat universal pada semua bangsa dan kultur. Diharapkan dengan bermain, 

anak mendapatkan stimulasi yang cukup agar dapat berkembang secara optimal 

(Susilaningrum, 2013)  

 Ridha (2014) dalam buku ajar keperawatan anak menyebutkan fungsi 

bermain terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak adalah sebagai berikut : 
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1) Perkembangan sensoris-motorik, permainan akan membantu perkembangan 

gerak halus dan pergerakan kasar anak dengan cara memainkan suatu obyek 

yang sekiranya anak merasa senang. 

2) Perkembangan kognitif, dapat membantu anak untuk mengenal benda-benda 

disekitarnya. 

3) Kreatifitas, mengembangkan kreatifitas anak dalam bermain sendiri atau 

secara bersama.  

4) Perkembangan sosial, belajar beinteraksi dengan orang lain dan mempelajari 

peran dalam kelompok. 

5) Kesadaran diri (self awareness), dengan bermain anak sadar akan 

kemampuannya sendiri dan kelemahannya maupun tingkah laku terhadap 

orang lain. 

6) Perkembangan moral, dapat diperoleh dari orang tua dan juga orang lain yang 

ada disekitar anak. 

7) Komunikasi, bermain merupakan alat komunikasi terutama pada anak yang 

masih belum dapat menyatakan perasaannya secara verbal. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas bermain 

Menurut Ngastiyah (2014), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas 

bermain adalah sebagai berikut : 

1) Ekstra energi, untuk bermain diperlukan ekstra energi misal pada anak yang 

sakit, kecil keinginannya untuk bermain. 

2) Waktu, anak harus mempunyai cukup waktu untuk bermain. 

3) Alat permainan, untuk bermain diperlukan alat permainan yang sesuai dengan 

umur dan taraf perkembangannya. 
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4) Ruangan untuk bermain, yang penting ada tempat untuk bermain. 

5) Pengetahuan cara bermain, anak belajar bermain mulai dengan mencoba-coba 

sendiri, meniru teman atau diberi tahu caranya oleh orang lain. Cara yang 

terakhir akan lebih baik karena anak akan mendapat pengetahuan cara 

menggunakan mainan lebih luas. 

6) Teman sebaya, untuk bermain anak memerlukan teman. 

2. Anak usia sekolah 

a. Pengertian anak usia sekolah 

Murid atau anak didik adalah merupakan bagian dari komunitas sekolah, 

yang populasinya paling besar dibanding dengan guru. Murid merupakan bibit 

generasi bangsa yang masih mudah menerima, melaksanakan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan (Notoatmodjo, 2010). 

Para pendidik menyebut sebagai usia sekolah dasar, yaitu saat anak 

memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan berbagai keterampilan di sekolah dasar. 

Masa ini merupakan masa pembentukan kebiasaan dorongan berprestasi yang 

cenderung menetap sampai dewasa sehingga disebut juga masa kritis dalam 

dorongan berprestasi (Soetjiningsih, 2014). 

Rentang kehidupan yang dimulai dari usia 6 sampai mendekati 12 tahun 

memiliki berbagai label, yang masing-masing menguraikan karakteristik penting 

dari periode tersebut. Periode usia pertengahan ini seringkali disebut usia sekolah 

atau masa sekolah. Periode ini dimulai dengan masuknya anak ke lingkungan 

sekolah, yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan dan hubungan 

anak dengan orang lain (Wong, 2009). 
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b. Perkembangan anak usia sekolah 

Masa kanak-kanak pertengahan yaitu 6 sampai 11 atau 12 tahun sering 

disebut sebagai usia sekolah, periode perkembangan ketika anak diarahkan 

menjauh dari kelompok keluarga dan berpusat di dunia hubungan sebaya yang 

lebih luas. Tahap ini terjadi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang kontinue, 

disertai penekanan pada perkembangan kompetensi keterampilan (Wong, 2009). 

Perkembangan fisik pada masa ini tidak lagi sepesat masa anak awal. 

Dibandingkan sebelumnya pertumbuhan berjalan lebih lambat dan merupakan 

periode tenang sebelum memasuki pertumbuhan yang pesat pada masa 

pubertas/menjelang remaja. Umumnya pada masa ini anak duduk di sekolah dasar 

(Soetjiningsih, 2014).  

Mengacu pada tahap perkembangan kognitif dari Piaget, maka anak pada 

masa ini berada pada tahap operasional konkret yang berlangsung kira-kira usia 7-

11 tahun. Tahap ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif. Konsep 

yang semula sama-samar dan tidak jelas, kini menjadi konkret. Anak sudah 

mampu berpikir rasional dan melakukan aktivitas logis tertentu, walaupun masih 

terbatas pada objek konkret dan dalam situasi konkret. Anak telah mampu 

memperlihatkan keterampilan konversi, klasifikasi, penjumlahan, pengurangan, 

dan beberapa kemampuan lain yang sangat dibutuhkan anak dalam mempelajari 

pengetahuan dasar di sekolah. Cara berpikirnya sudah kurang egosentris yang 

ditandai dengan desentrasi yang besar, yaitu sudah mampu memperhatikan lebih 

dari satu dimensi dan juga menghubungkan satu dengan yang lainnya. Menjelang 

berakhir masa ini atau menginjak masa praremaja, kemampuan kognitifnya 

semakin meningkat. Misalnya, mereka sudah mengenal waktu, tanggal, bulan atau 
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tahun. Selain itu juga sudah mampu menghubungkan waktu lampau dan sekarang, 

mengenal ukuran dan besaran sesuatu, dan makin memahami hitungan 

(Soetjiningsih, 2014). 

Masa sekolah membuat anak menyadari bahwa bahasa merupakan alat 

komunikasi yang penting untuk menyampaikan maksud, keinginan, dan 

kebutuhannya kepada orang lain. Demikian pula anak menyadari bahwa melalui 

komunikasi akan dapat mengerti orang lain. Selain itu, berbicara sebagai salah 

satu bentuk bahasa merupakan sarana penting untuk memperoleh tempat dalam 

kelompoknya. Kosakata bertambah banyak dan sudah dapat menguasai hampir 

semua jenis struktur kalimat. Isi pembicaraan sudah bersifat sosial dan tidak 

egosentris lagi. Anak belajar bahwa kata-kata tertentu dapat memiliki lebih dari 

satu arti/makna dan mereka dapat menunjukkan makna yang tepat dari konteks 

(Soetjiningsih, 2014). 

Perkembangan emosi dan sosial adalah proses berkembangnya 

kemampuan anak untuk menyesuaikan diri terhadap dunia sosial yang lebih luas. 

Pada masa ini, anak menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri dan 

perasaan orang lain. Mereka dapat lebih baik mengatur ekspresi emosionalnya 

dalam situasi sosial dan mereka dapat merespons tekanan emosional orang lain. 

Berkaitan dengan perkembangan sosial-emosional pada masa kanak-kanak akhir, 

selain peran orang tua maka sekolah juga harus terlibat untuk berperan karena 

anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya disekolah. Masa kanak-kanak 

akhir (6-12 tahun) merupakan masa anak memasuki sekolah dasar. Ahli-ahli 

professional seperti psikolog dan konselor sekolah perlu dilibatkan untuk 

membantu guru merancang kegiatan-kegiatan yang efektif untuk mengembangkan 
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sosial-emosional anak (Soetjiningsih, 2014). Menurut Erikson (1963) dalam 

Wong (2009), setelah mencapai tahap yang lebih penting dalam perkembangan 

kepribadian, anak-anak siap untuk bekerja dan berproduksi. Mereka mau terlibat 

dalam tugas dan aktivitas yang dapat mereka lakukan sampai selesai, mereka 

memerlukan dan menginginkan pencapaian yang nyata. Anak-anak belajar 

berkompetisi dan bekerjasama dengan orang lain, dan mereka juga mempelajari 

aturan-aturan. 

Menurut Freud dalam Wong (2009), perkembangan psikoseksual pada 

anak usia 6-12 tahun disebut periode laten, yaitu periode anak-anak melakukan 

sifat dan keterampilan yang telah diperoleh. Energi fisik dan psikis diarahkan 

pada mendapatkan pengetahuan dan bermain. 

c. Karakteristik anak usia sekolah 

Menurut Sukmadinata (2007), karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu 

senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Karakteristik yang pertama yaitu senang bermain. Siswa-siswa sekolah 

dasar terutama yang masih berada di kelas-kelas rendah pada umumnya masih 

suka bermain. Oleh karena itu, guru sekolah dasar dituntut untuk mengembangkan 

model-model pembelajaran yang bermuatan permainan. 

Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. Siswa sekolah dasar 

berbeda dengan orang dewasa yang bisa duduk dan diam mendengarkan ceramah 

selama berjam-jam. Mereka sangat aktif bergerak dan hanya bisa duduk dengan 

tenang sekitar 30 menit saja. Oleh karena itu, guru harusnya merancang model 

pembelajaran yang menyebabkan anak aktif bergerak atau berpindah.  
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Karakteristik yang ketiga adalah senang bekerja dalam kelompok. Oleh 

karena itu, guru perlu membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang 

terdiri dari 3 sampai 5 siswa untuk mneyelesaikan tugas secara berkelompok. 

Bergaul dalam kelompoknya siswa dapat belajar bersosialisasi, belajar bagaimana 

bekerja dalam kelompok, belajar setia kawan dan belajar mematuhi aturan-aturan 

dalam kelompok. 

Karakteristik siswa sekolah dasar yang terakhir adalah senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan tahap perkembangan 

kognitif Piaget seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, siswa sekolah dasar 

berada pada tahap operasional konkret. Siswa berusaha menghubungkan konsep-

konsep yang sebelumnya telah dikuasai dengan konsep-konsep yang baru 

dipelajari. Suatu konsep juga akan cepat dikuasai anak apabila mereka dilibatkan 

langsung melalui praktik dari apa yang diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru 

seharusnya merancang model pembelajaran yang melibatkan anak secara 

langsung dalam proses pembelajaran. 

3. Alat permainan edukatif (APE) 

a. Pengertian alat permainan edukatif (APE) 

Permainan yang sifatnya mendidik biasa disebut dengan APE (Alat 

Permainan Edukatif) adalah alat permainan yang fungsinya dapat 

mengoptimalkan perkembangan anak, hal ini tentunya disesuaikan dengan tingkat 

usia dan perkembangannya (Ridha, 2014). Menurut Aqib (2011), alat permainan 

edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana 

atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan (edukatif) dan 

dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Hasil penelitian di India yang 
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dilakukan oleh Nayak (2015), yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis 

permainan merupakan metode penyuluhan kesehatan yang efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan anak-anak sekolah dasar. Berdasarkan penelitian 

Syamsuardi (2012), bahwa ketepatan penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) 

dalam melaksanakan kegiatan didasarkan pada aspek perkembangan yang ingin 

dicapai, ketepatan penggunaan APE dapat diperoleh ketika alat permainan yang 

digunakan mampu memberikan dampak terhadap aspek perkembangan anak.  

b. Fungsi alat permainan edukatif (APE) 

Alat permainan edukatif (APE) yang dibuat ataupun yang dimanfaatkan 

seharusnya mempunyai fungsi dalam mendukung proses pembelajaran yang 

bermakna dan menyenangkan bagi anak demi tercapainya tujuan yang ingin 

dicapai. Menurut Zaman (2010) dalam Rolina (2012), fungsi dari alat permainan 

edukatif (APE) adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan situasi bermain dan belajar yang menyenangkan bagi anak. 

2) Menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. 

3) Memberikan stimulasi dalam pembentukan prilaku dan pengembangan 

kemampuan dasar. 

4) Memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman 

sebaya. 
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4. Permainan kartu kuartet bebas diare 

a. Pengertian kartu kuartet 

Sekamelang dalam Medisty (2013), menjelaskan bahwa kartu kuartet 

adalah sejenis permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu bergambar yang 

dari kartu bergambar tersebut tertera keterangan berupa tulisan yang menerangkan 

gambar tersebut. Biasanya tulisan judul gambar ditulis paling atas dari kartu dan 

tulisannya lebih diperbesar atau dipertebal. Subhani (2011), mengatakan bahwa 

kartu kuartet berasal dari dua kata yaitu kartu dan kuartet, kartu merupakan kertas 

tebal yang berbentuk persegi panjang untuk bermacam-macam keperluan, 

sedangkan kuartet merupakan kelompok, kumpulan dan sebagainya yang terdiri 

dari empat anggota maka kartu kuartet dapat kita artikan sebagai suatu kumpulan 

kertas yang berbentuk persegi panjang dikumpulkan sebanyak empat menjadi satu 

kesatuan. Namun kartu kuartet lebih dikenal sebagai suatu bentuk permainan kartu 

yang dimainkan oleh dua sampai empat orang pemain, dan sangat populer 

dikalangan anak-anak. Gambarnya pun bermacam-macam mulai dari gambar 

kartun, superstar, hewan, bintang film, dan juga dapat dalam bentuk pengetahuan. 

Media kartu kuartet merupakan media yang didesain sendiri untuk 

membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran. Media kartu kuartet 

termasuk dalam media visual gambar garis karena dalam gambar garis kita dapat 

menyampaikan cerita atau pesan-pesan penting. Penggunaan media permainan 

kartu kuartet dapat mengefektifkan aktivitas guru dalam pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa (Setiyorini, 2013). Penggunaan media 

kartu kuartet juga dapat meningkatkan aktivitas siswa, aktivitas siswa yang 
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meningkat dikarenakan senangnya siswa belajar dengan menggunakan media 

kartu kuartet (Bertasari, 2014). 

Menurut Kurniawan (2007), bahwa permainan dapat membuat 

kemampuan berpikir anak bisa mencerna hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. 

Suasana gembira dan pengalaman yang diperoleh anak-anak selama terlibat dalam 

permainan akan menimbulkan kesan dalam hati dan pikiran mereka secara 

mendalam. Permainan dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan 

akan lebih efektif dapat membangun konsentrasi anak untuk dapat berpikir dan 

bertindak lebih baik.  

b. Syarat pembuatan kartu kuartet 

Menurut Ngastiyah (2014), syarat alat permainan edukatif salah satunya 

kartu kuartet adalah sebagai berikut :  

1) Aman, yaitu mainan tidak boleh terlalu kecil, tidak mengandung racun, tidak 

ada bagian-bagian tajam dan tidak mudah pecah. 

2) Ukuran dan berat kartu harus sesuai dengan usia anak, jika ukurannya terlalu 

berat/besar maka akan sukar dijangkau anak. Jika terlalu kecil mudah tertelan. 

Bila mainan terlalu berat, anak akan susah memindah-mindahkan dan jika 

menjatuhinya dapat menimbulkan bahaya. 

3) Desain harus jelas, kartu harus mempunyai ukuran, susunan, dan warna 

tertentu serta jelas maksudnya. 

4) Kartu harus mempunyai fungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan 

anak seperti motorik, bahasa, kecerdasan, dan sosialisasi. 

5) Harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi tetapi jangan terlalu sulit 

sehingga anak frustasi, atau terlalu mudah sehingga anak akan bosan. 
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6) Walaupun sederhana harus menarik warna dan bentuknya. 

7) Kartu harus tidak mudah rusak, jika ada bagian yang rusak, segeralah diganti. 

Pemeliharaannya mudah, harganya terjangkau bagi anak kebanyakan, 

bahannya sederhana sehingga mudah didapat.  

c. Kelebihan kartu kuartet 

Secara fisik kartu kuartet memiliki beberapa kelebihan, adapun kelebihan 

dari kartu kuartet antara lain (Kamil, 2013) : 

1) Praktis, mudah dibawa kemana-mana 

2) Mudah dalam penyajiannya 

3) Mudah dimainkan dimana saja 

4) Mudah disimpan 

5) Digunakan untuk kelompok besar atau kecil 

6) Selain guru, siswa juga dapat secara aktif untuk ikut dilibatkan di dalam 

penyajiannya.  

Selain kelebihan secara fisik, media permainan kartu kuartet memiliki 

kelebihan dari pada media yang lain, diantaranya media ini selain sebagai suatu 

permainan yang menyenangkan, media ini dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara dan menyimak siswa, karena terjalinnya interaksi antar siswa di dalam 

permainan tersebut, serta membantu siswa dalam menemukan gagasan atau ide 

tulisan yang sistematik, membantu dan memudahkan guru dalam upaya 

menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar (Kamil, 2013). 
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d. Aturan pelaksanaan kartu kuartet 

Adapun aturan pelaksanaan permainan kartu kuartet sebagai berikut:  

1) Menjelaskan tentang apa permainan kuartet itu dan bagaimana cara 

bermainnya.  

2) Salah satu pemain mengkocok kartu dan membagikan pada masing-masing 

pemain empat buah.  

3) Sisa kartu diletakkan ditengah meja dengan posisi tertutup. Permainan 

dilakukan searah dengan jarum jam.  

4) Setelah diundi untuk memperoleh pemain pertama, untuk memulai 

permainan, pemain tersebut bertanya pada pemain lain apakah dia 

mempunyai kartu dengan kategori tertentu.  

(a) Jika jawaban “tidak”, pemain tersebut hilang gilirannya, kemudian 

mengambil sebuah kartu di atas meja dan permainan dilanjutkan ke pemain 

berikutnya.  

(b) Jika jawaban “ ya” , pemain bertanya lagi dengan tujuan untuk mendapatkan 

kartu dengan entry yang digarisbawahi yang tidak sama dengan yang dia 

miliki.  

(c) Jika jawaban “ya” pemain tersebut menerima kartu yang dicari. Dia kemudian 

melanjutkan bertanya pada pemain lain untuk kategori lain atau entry yang 

digarisbawahi lainnya sampai dia mendapatkan jawaban negatif.  

(d) Permainan kemudian diberikan pada pemain berikutnya.  

(e) Setelah masing-masing mendapat giliran, para pemain yang kartunya kurang 

dari empat buah harus melengkapinya dengan mengambil kartu dari 

tumpukan kartu di atas meja.  
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(f) Kuartet yang lengkap disisihkan/disimpan untuk dihitung pada akhir 

permainan.  

5) Permainan berakhir ketika semua kuartet tersebut semuanya telah 

dikumpulkan oleh para pemain.  

6) Kemudian dihitung berapa perolehan kartu yang lengkap dan yang 

perolehannya terbanyak yang menjadi pemenang.  

e. Permainan kartu kuartet bebas diare 

Media kartu kuartet merupakan media yang sudah banyak dikembangkan 

sebagai media pembelajaran guna peningkatan pengetahuan siswa. Salah satunya 

pengetahuan dalam bidang kesehatan adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Sutriyanto (2016), penelitian tersebut menghasilkan sebuah media promosi 

kesehatan berupa kartu kuartet yang topiknya berisi pesan-pesan tentang PHBS.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengembangkan media kartu 

kuartet sebagai media penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan pada 

siswa sekolah dasar guna memberikan pengetahuan dalam pencegahan penyakit 

diare. Kartu kuartet ini diberi nama permainan kartu kuartet bebas diare. Kartu 

kuartet bebas diare ini berisi pesan dan informasi serta dilengkapi dengan gambar 

dalam pencegahan diare. Satu set permainan kartu kuartet bebas diare 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. Pemberian permainan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

tentang pencegahan diare pada siswa dengan suasana yang menarik dan 

menyenangkan. 
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D. Pengaruh Permainan Kartu Kuartet Bebas Diare terhadap Pengetahuan 

Pencegahan Diare  

  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 pengetahuan dalam 

mencegah suatu penyakit termasuk penyakit diare. Pengetahuan kesehatan dapat 

diberikan dengan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan, sebab 

pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan (Khatoon, 

2017). 

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 India yang dilakukan oleh Nayak (2015), yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran berbasis permainan merupakan metode penyuluhan kesehatan yang 

efektif untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak sekolah dasar.  

Media kartu kuartet bebas diare merupakan media permainan kartu kuartet 

yang berisi pesan dan informasi serta dilengkapi dengan gambar dalam 

pencegahan diare pada siswa sekolah dasar. Melalui permainan kartu kuartet ini, 

siswa secara tidak sengaja akan membaca dan melihat serta mendengarkan 

tentang pencegahan diare yang dapat dilakukan, sehingga siswa dapat secara 

mudah mengingat pesan-pesan yang disampaikan dalam kartu kuartet tersebut. 

Pemberian permainan ini bertujuan untuk memberikan materi yang dapat 
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memberikan pengetahuan tentang pencegahan diare pada siswa dengan suasana 

yang menyenangkan.  

Pola belajar sambil bermain dan pola bermain sebagaimana belajar anak 

dapat merasa enjoy. Alasannya, tanpa sengaja anak bermain sambil belajar dalam 

permainan dan bermain dalam belajar. Antara belajar dan bermain sama-sama 

menyenangkan sekaligus menantang. Kondisi belajar yang menyenangkan 

sekaligus menantang inilah yang mempunyai potensi besar membentuk karakter 

anak menjadi seorang pembelajar sejati. Hasil belajar anak meningkat tajam 

karena semakin banyak permainan yang dilakukannya semakin menambah tingkat 

kecerdasannya. Lebih dari itu, kelak di masa dewasa, bahkan hingga di masa tua, 

anak akan mempunyai hobi yang sangat mengagumkan, yakni belajar. Anak akan 

menikmati belajar sama dengan menikmati permainan. Semuanya dirasakan 

sangat menyenangkan dan menantang, tetapi mencerdaskan. Perasaan ini yang 

mendorong anak untuk belajar setiap saat, tanpa disuruh dan diawasi, bahkan 

tanpa penghargaan sekalipun (Suyadi, 2009). 

Permainan edukatif hendaknya dijadikan sebagai kegiatan pertama dan 

utama dalam aspek kehidupan anak. Sebab, hanya dengan bermainlah anak-anak 

dapat hidup bahagia dan menjadi cerdas karenanya serta dapat merubah perilaku 

kearah yang lebih baik. Berdasarkan penelitian Sutriyanto (2016), metode 

penyuluhan kesehatan melalui permainan kartu kuartet sunugiras (Kasugi) 

memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Selanjutnya dengan 

pengetahuan-pengetahuan tersebut akan meningkatnya kesadaran mereka dan 

akhirnya menyebabkan mereka berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang 

mereka miliki. 


