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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN 

KEJADIAN DIARE PADA TATANAN RUMAH TANGGA DI DAERAH 

KEDAUNG WETAN TANGERANG 

 

(VI Bab, 72 Halaman, 12 tabel, 5 grafik, 3 gambar) 

 

Latar Belakang : Kasus Diare di Indonesia masih tinggi dan menimbulkan 

banyak kematian terutama pada bayi dan balita. Sekitar 162.000 balita meninggal 

akibat diare setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian Diare pada tatanan rumah tangga 

di daerah Kedaung wetan Tangerang. 

Metodologi Penelitian : Metodologi penelitian yang digunakan adalah desain 

studi Cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 76 orang secara 

purposive sampling dengan wawancara dan kuesioner. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Spearman Rank. 

Hasil Penelitian : Responden yang berusia < 20tahun yaitu sebanyak 9 

responden (10,4%), responden yang berusia 20-35 tahun sebanyak 53 responden 

(67,5%), yang berusia >35 tahun sebanyak 14 responden (22,1). Pendidikan 
orangtua sebagian besar yaitu SMP sebanyak 27 orang (35,5%). Pendapatan 

responden sebagian besar dibawah 2 juta rupiah sebanyak 47 responden (61,8%). 

Hasil penelitian responden yang baik dalam berperilaku hidup sehat yaitu 51 

responden (67,1%). Dan hasil penelitian terhadap kejadian Diare sebagian besar 

responden yang Tidak Diare sebanyak 43 responden (56,6%). Hasil uji korelasi 

menunjukan bahwa Ada Hubungan antara Perilaku hidup bersih dan sehat dengan 

kejadian diare pada tatanan rumah tangga di daerah kedaung wetan Tangerang (r 

sebesar -0,338 , p-value = 0.003 < α = 0,05). 

Kesimpulan :  Upaya yang dilakukan Kader kesehatan bekerja sama dengan 

petugas puskesmas demi mensuskeskan dan menjalankan program PHBS serta 

memberikan edukasi dan pemahaman dalam memberantas Diare dengan 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan Diare sehingga 

angka kejadian Diare terus menurun. 
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