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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Diare merupakan salah satu penyakit menular yang angka kesakitan dan 

kematiannya relatif tinggi. Diare adalah buang air besar dengan bentuk lembek 

sampai cair (mencret), bahkan dapat berupa cair saja, yang lebih sering dari 

biasanya (3 kali atau lebih dalam sehari) yang ditandai dengan gejala dehidrasi, 

demam, mual dan muntah, anorexia, lemah, pucat, keratin abdominal, mata cekung, 

membran mukosa kering, pengeluaran urin menurun, dan lain sebagainya (Nazek, 

2007; Chang, 2008). 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Studi mortalitas dan 

Riset kesehatan dasar, dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi 

penyebab utama kematian balita di Indonesia. Prevalensi tertinggi diare terdeteksi 

pada anak balita usia 1-4 tahun (16,7%) dan merupakan penyebab tertinggi 

kematian anak balita usia 12-59 bulan (25,2%). Hal ini terjadi karena anak dalam 

kelompok umur ini mulai aktif bermain dan berisiko terkena infeksi. Masih 

tingginya angka kesakitan dan kematian karena diare terutama di negara 

berkembang telah menjadi perhatian PBB sehingga penurunan angka kematian 

anak menjadi 2/3 bagian dari tahun 1990 sampai dengan 2015 merupakan salah satu 

target yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG‟s) 2015. 

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui berbagai 

media,penyakit jenis ini merupakan masalah kesehatan yang besar di hampir semua 

negara berkembang karena angka kesakitan dan kematiannya yang relatif tinggi 

dalam kurun waktu yang relatif singkat. Penyakit menular umumnya bersifat akut 

(mendadak) dan menyerang semua lapisan masyarakat.Penyakit jenis ini 

diprioritaskan mengingat sifat menularnya yang bisa menyebabkan wabah dan 

menimbulkan kerugian yang besar. Penyakit menular merupakan hasil perpaduan 

berbagai faktor yang saling mempengaruhi (Widoyono, 2011) 

Menurut World Helath Organization (WHO) buang air besar dengan konsistensi 

lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi tiga kali atau lebih dalam periode 24 jam. 

Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi 

mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara 
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fekal-oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur baik balita, anak remaja 

dan orang dewasa dengan berbagai golongan sosial. 

Diare juga merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di kalangan 

anak-anak,secara global terjadi peningkatan diare dan kematian akibat diare pada 

balita dari tahun 2015-2017. Di seluruh dunia terdapat kurang lebih 500 juta anak 

yang menderita diare setiap tahunnya, dan 20% dari seluruh kematian pada anak 

yang hidup di negara berkembang berhubungan dengan diare serta dehidrasi.Pada 

tahun 2015, diare menyebabkan sekitar 688 juta orang sakit dan 

499.000 kematian di seluruh dunia tejadi pada anak-anak. Data WHO (2017) 

menyatakan, hampir 1,7 miliar kasus diare sedangkan yang terjadi pada anak 

dengan angka kematian sekitar 525.000 pada anak balita tiap tahunnya. 

Gangguan diare dapat melibatkan lambung dan usus (gastroenteritis), usus 

halus (enteritis), kolon (kolitis) atau kolon dan usus (enterokolitis) (Wong, 2008) 

lingkungan juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh berupa sanitasi yang 

buruk serta, makanan yang di makan tidak higenis dan sarana air bersih yang kurang 

memadai . Karena individu yang tidak mencuci tangan sesudah buang air besar serta 

tidak tersedianya tempat pembuangan tinja dengan benar dan juga setelah 

memegang benda-benda yang kotor (Adisasmito, 2007). 

Diare dapat menyerang semua kelompok umur baik bayi,balita, anak-anak 

dan orang dewasa di perlukan pemberian dan penyampaian pengetahuan dan 

dorongan yang di berikan kepada setiap masyarakat khusunya pada ibu agar 

terhindar dari penyakit diare. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan 

perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan, 

dengan mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sesudah buang air besar, 

sesudah membuang tinja anak, sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut 

,dengan menjaga kebersihan dapat menurunkan angka penyakitdiare sebesar 47% 

(Kemenkes RI, 2011) 

Berdasarkan data yang di peroleh riskesdas 2018 ,masalah diare di  

Indonesia tertinggi terjadi pada kelomok umur 0 sampai 5 tahun sebesar 182.338 

salah satu provinsi diare tertinggi di Indonesia adalah provinsi sumatera selatan 

sebesar 32.126. Berdasarkan data tersebut provinsi sumatera selatan termasuk 

tertinggi ke 9 terjadi penyakit diare di antara provinsi lainnya sedangkan di daerah 

desa berdasarkan data prevalensi data tahun 2017-2018 yang di peroleh dari dinas 
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kesehatan kota sekau terdapat 43,3% balita yang mengalami diare angka prevalensi 

di lumpatan 285/ 1000 penduduk Lumpatan sebesar 894 . 

Media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran atau sumber memperoleh informasi dengan melibatkan pendengaran 

dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi 

yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan non verbal yang 

mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Penggunaan media audio 

visual dalam pembelajaran dianggap mampu meningkatkan daya serap individu 

terhadap materi yang di sampaikan tersebut. Dengan menggunakan media audio 

visual yang tentunya dapat di mengerti di semua kalangan usia (Asyhar 2011) 

Budaya yang di miliki di setiap daerah memiliki pola hidup menyeluruh, 

bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan 

perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak 

kegiatan sosial manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama 

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya 

seni,sebagai mana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia 

sehingga banyak orang cenderang menganggapnya di wariskan secara genetis 

(pratiwi,2011 ) 

Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

budaya dan menyesuaikan perbedaan- perbedaannya, membuktikan bahwa budaya 

itu dipelajari dari kebudayaan yang tentunya erat kaitannya dengan konsep sehat 

sakit . Kondisi sehat atau sakit tertentu tidak terlalu di anggap oleh masyarakat 

lain,oleh adanya persepsi ,bahkan adanya pernyataan ide kesehatan adalah 

kemampuan fungsional dalam menjalankan peran-peran sosial dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehat juga di artikan sebagai simbol keberuntungan atau keindahan 

sedangkan sakit ialah hilangnya keseimbangan diri di karenakan melanggar 

pantangan-pantangan yang telah di buat(Devito,joseph 1997) 

Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri, terutama dalam 

adat istiadat maupun kehidupan masyarakat dan keseniannya. Kabupaten Musi 

Banyuasin (Muba), sebagai salah satu daerah di Sumatera Selatan, dengan ibu 

kotanya Sekayu memiliki kesenian yang khas yakni Senjang. Senjang adalah salah 
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satu bentuk kesenian yang menggunakan media pantun, secara bersahutan antara 

dua orang atau berpasangan. Namun demikian dapat juga ditampilkan secara 

tunggal, senjang dibangun oleh tiga unsur yaitu musik instrumental, lagu vokal dari 

syair pantun yang dilantunkan, dan tarian, namun ketiga unsur tersebut masing- 

masing berdiri sendiri.Artinya tidak saling berhubungan seperti pada umumnya 

sebuah pertunjukan (Mahayana,2007) 

Saat vokal dari syair pantun senjang dilagukan pesenjang (oleh orang yang 

melakukan senjang), musik instrumental diam, begitupun sebaliknya saat musik 

instrumental senjang dimainkan oleh pemusik, vokal dari pesenjang diam. Lalu 

orang pesenjang hanya bergerak menari-nari mengikuti irama musik senjang. Inilah 

keunikan dari senjang,senjang di gunakan ketika menyambut hari besar,pertemuan 

besar dalam bentuk acara apapun yang isinya ajakan atau sindiran tetapi di kemas 

dengan ringan karena di bawakan dengan canda dan tawa ,sehingga dapat dengan 

mudah tersampaikan isi pesan yang ingin di sampaikan kepada audien 

(Fatmahwati,2016) 

Dalam promosi kesehatan terdapat seni di dalam penyampaian materi untuk 

pendengar atau penerima informasi ,dengan adanya senjang sebagai media audio 

visual yang telah di kenal oleh masyarakat daerah Musi Banyuasin khusunya 

Lumpatan. Senjang sangat tepat sebagai media untuk memberikan informasi karena 

menurut penelitian manusia menerima stimulus atau rangsangan 1% melalui indra 

peraba ,3,5% melalui indra penciuman 11% melalui indra pendengaran dan 83% 

melalui indra penglihatan jadi media yang bersifat lebih efektif di gunakan di 

banding kan media lainnya karena dapat di terima di indra penglihatan dan 

pendengaran sekaligus(Kholid,2012) 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Rinik Eko (2013) 

Pemilihan audiovisual sebagai media penyuluhan kesehatan dapat diterima dengan 

baik oleh responden. Media ini menawarkan penyuluhaan yang lebih menarik dan 

tidak monoton. Penyuluhan dengan audiovisual menampilan gerak, gambar dan 

suara sedangkan penyuluhan dengan media cetak menampilkan tulisan dan suara 

penyuluh secara langsung yang membuat terkesan formal. Pada saat pelaksanaan 

penelitian, karena media ini terbilang baru sebagian besar responden mempunyai 

keingintahuan yang besar terhadap isi video dan melihat video sampai selesai 

dengan serius. Peningkatan pengetahuan dan sikap ibu setelah diberikan perlakuan 
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merupakan akibat dari pemberian pendidikan kesehatan dengan media audiovisual. 

Dengan demikian media audiovisual sebagai media pendidikan kesehatan efektif 

digunakan untuk memberikan peningkatan pengetahuan kepada ibu dan merubah 

sikap ibu menjadi lebih baik. 

Menurut peneliti terdahulu yang telah di lakukan oleh Tita Restu Yulia (2016) 

Ada pengaruh penyuluhan dan juga pemberian media audio visual kepada 

responden karena dapat lebih mudah menerima dan mengerti maksud dari pesan 

yang di sampaikan dan berpengaruh pada kesehatan terhadap pengetahuan ibu 

tentang penanganan balita diare dirumah. Bentuk penyuluhan yang telah dilakukan 

peneliti dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang diare. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga data dari Dinas kesehatan kabupaten 

Sekayu dan wilayah kerja puskesmas lumpatan bahwa penyakit diare mengalami 

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, maka peneliti memutuskan perlu 

melakukan penelitian mengenai pengaruh media audio visual berupa senjang 

terhadap perubahan pengetahuan dan sikap ibu sebagai upaya untuk mencegah 

penyakit diare,harapan nya dengan di lakukan penelitiaan ini dapat di terima dengan 

baik oleh masyarakat di desa lumpatan khusunya ibu-ibu. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Diare masih menjadi masalah kesehatan hingga saat ini terutama di negara- 

negara berkembang angka terjadinya penyakit diare pada anak di dunia setiap tahun 

nya mencapai 1 miliar kasus,dengan total korban meninggal berkisar antara 4 juta 

jiwa menurut data profil kesehatan hal ini berkaitan dengan cara hidup bersih dan 

sehat baik dari segi perorangan,makanan ataupun lingkungan sebagai upaya 

pencegahan penyakit diare di desa Lumpatan.Maka dari itu di rumusakan masalah 

pada penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan dengan 

media audio visual (senjang) terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu 

mengenai diare di desa Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin‟‟ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan melalui media audio visual 

(senjang) terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu tentang penyakit diare di 

Desa Lumpatan 

 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Mengetahui karakteristik ibu di desa Lumpatan 

 

2. Menganalisis perbedaan rata-rata skor pengetahuan ibu sebelum dan 

sesudah di lakukan intervensi dengan media audio visual senjang pada 

kelompok perlakuan 

3. Menganalisis perbedaan rata-rata skor pengetahuan ibu sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi dengan metode penyuluhan pada kelompok 

kontrol 

4. Menganalisis perbedaan rata-rata skor sikap sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi dengan media audio visual senjang pada kelompok 

perlakuan 

5. Menganalisis perbedaan rata-rata skor sikap ibu sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi dengan metode penyuluhan pada kelompok kontrol 

6. Membandingkan efektivitas media audiovisual senjang pada kelompok 

perlakuan dan metode penyuluan pada kelompok kontrol 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

 

1. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan menggunkan media audio visual (senjang 

terhadap peningkatan pengetahuan mengenai penyakit diare 

2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi institusi pendidikan khususnya 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan juga dapat 

berguna bagi peneliti selanjutnya.Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Penelitian ini dapat memberikan daftar kepustakaan bagi instansi dan 

tentunya dapat di gunakan sebagai referensi penelitian berikutnya. 

 
1.4.2 Manfaat bagi Ibu-ibu di Desa Lumpatan 

 

1. Diharapkan dapat membuka pemikiran dan adanya perubahan sikap untuk 

hidup sehat dengan membiasakan diri mecuci tangan sebelum dan sesudah 

buang air besar ataupun sebelum makan 

2. Menciptakan lingkungan desa Lumpatan menjadi desa yang bersih dan 

sehat 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.5.1 Lingkup Tempat 

 

Penelitian ini di laksanakan di desa Lumpatan 

 

1.5.2 Lingkup Materi 

 

Lingkup materi penelitian ini meliputi materi tentang penyakit diare 

khususnya pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan penyakit diare 

1.5.2 Lingkup Waktu 

 

Penelitian ini di lakukan Bulan oktober 2011
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