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ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Diare merupakan kehilangan cairan tubuh secara berlebihan yang 
dapat diketahui dengan keluarnya feses cair.penerapan PHBS merupakan salah satu cara 
untuk meningkatkan kesehatan bagi setiap orang. Departemen Kesehatan tahun 2009 
menyebutkan 31,8 % siswa sekolah dasar mengalami kecacingan dan diare. Penyakit 
diare menempati urutan teratas dalam daftar 10 penyakit penyebab rawat inap di rumah 
sakit di Indonesia.  
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan perilaku hidup 
bersih dan sehat dengan kejadian diare pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Assanusiah. 
 
Metode Penelitian : Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian ini 
deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MI Assanusiah Kelurahan 
Duri Kepa Jakarta Barat. Metode pengambilan sampel dengan cara stratified random 
sampling sebanyak 41 responden. Analisa data untuk univariat dengan menggunakan 
distribusi frekuensi, bivariat dengan mengunakan chi kuadrat. 
 
Hasil Penelitian : Responden yang kurang baik dalam penerapan PHBS (61,0 %) dan 
baik (39,0 %). Kejadian diare tiga bulan terakhir (39,0 %) dan (61,0 %) tidak terjadi 
diare. Responden yang kurang baik dalam penerapan PHBS terjadi diare (60,0 %) dan 
tidak terjadi diare (40,0 %). Responden yang baik dalam penerapan PHBS terjadi diare 
(6,0 %) dan tidak terjadi diare (93,8 %). Hasil uji statistic chi-square bermakna ada 
hubungan antara PHBS dengan kejadian diare (p=0,002).  
 
Kesimpulan : Sekolah, diharapkan menambah fasilitas cuci tangan, menyediakan 
tempat sampah tertup, menyediakan toilet yang bersih, menyediakan sabun didalam 
toilet, menyediakan kantin sekolah serta menerapkan PHBS. 
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