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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1. Karakteristik subyek penelitian. 

 Selama periode penelitian dijumpai 35 anak yang dirawat di bangsal 

gastroenterohepatologi yang sesuai dengan kriteria penelitian.  Karakteristik subjek 

penelitian ditampilkan pada tabel 1: 

Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian (n=35). 
Deskripsi  n (%)                Rerata ± SB 

Jenis kelamin: 
    Laki-laki 20 (57,1)                    - 

   Perempuan 15 (42,9)                    - 

Umur anak (bulan)     -                        10,1 ± 4,18 

Status imunisasi: 
    Lengkap 34 (97,1)                     - 

   Tidak lengkap   1 (2,9)                       - 

Umur ayah (tahun) 29,3 ± 5,36 
Pendidikan ayah: 

    SD   1 (2,9)                       - 

   SMP   6 (17,1)                     - 

   SMA/SMK/STM 28 (80,0)                     - 
Pekerjaan ayah: 

    Pegawai 18 (51,4)                      - 

   Buruh/buruh tani   6 (17,1)                      - 

   Petani   3 (8,6)                        - 
   Montir   2 (5,7)                        - 

   Supir   2 (5,7)                        - 

   Petugas keamanan   2 (5,7)                        - 
   Wiraswasta   1 (2,9)                        - 

   Tidak bekerja   1 (2,9)                        - 

Umur ibu (tahun)      -                      26,7 ± 4,65 

Pendidikan ibu: 
    SD   3 (8,6)                     - 

   SMP   6 (17,1)                   - 

   SMA/SMK/SMEA 26 (74,3)                   - 

Pekerjaan ibu: 
    Ibu Rumah Tangga 25 (71,4)                   - 

   Buruh   1 (2,9)                     - 

   Pegawai   6 (17,1)                   - 
   Pedagang   3 (8,6)                     - 

Jumlah balita dalam keluarga: 

    1 23 (65,7)                  - 

   2 12 (34,3)                  - 
Status sosial ekonomi                                      -                      18,6 ± 1,91 
Jumlah frekuensi rawat/bln                             -                        1,2 ± 0,66 

Jumlah KRS/bln                                                    -                      1,25 ± 0,76 
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 Jenis kelamin subjek penelitian pada tabel 1 sebagian besar adalah laki-laki yaitu 

sebanyak 20 anak (57,1%). Rerata umur subjek penelitian adalah 10,1 ± 4,18 bulan 

dengan umur termuda adalah 6 bulan dan tertua adalah 24 bulan. Berdasarkan status 

imunisasi dijumpai sebagian besar subjek penelitian mempunyai status imunisasi lengkap 

sesuai umur (97,1%), sedangkan yang mempunyai status imunisasi tidak lengkap hanya 1 

anak (2,9%). Ayah subjek penelitian sebagian besar berumur 29 tahun dengan umur 

termuda adalah 24 tahun dan tertua adalah 34 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir 

ayah subjek sebagian besar berpendidikan setingkat SMA/SMK/STM (80,0%), sebagian 

berpendidikan setingkat SMP (17,1%), dan yang berpendidikan setingkat SD hanya 1 

orang (2,9%). Berdasarkan pekerjaan ayah subjek, sebagian besar bekerja sebagai 

pegawai (54%) dan hanya 1 orang ayah subjek yang tidak bekerja (2,9%). Ibu subjek 

penelitian sebagian besar berumur 26 tahun dengan umur termuda adalah 22 tahun dan 

tertua adalah 30 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir ibu subjek dijumpai sebagian 

besar ibu subjek berpendidikan setingkat SMA/SMK/STM (74,3%), sebagian 

berpendidikan setingkat SMP (17,1%), dan yang berpendidikan setingkat SD berjumlah 3  

orang (8,6%). Berdasarkan pekerjaan ibu subjek, sebagian besar merupakan ibu rumah 

tangga (71,4%) dan hanya 1 orang ibu yang bekerja sebagai buruh (2,9%). Berdasarkan 

jumlah balita dalam keluarga, 23 keluarga subjek mempunyai 1 balita dalam keluarga 

(65,7%) dan 12 keluarga subjek mempunyai 2 balita dalam keluarga (34,3%). Rerata 

status sosial ekonomi keluarga subjek penelitian adalah 18,6 ± 1,91. Rerata jumlah 

frekuensi rawat dalam 1 bulan pada subjek penelitian adalah 1,2 ± 0,66 kali per bulan, 

sedangkan rerata untuk jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 1 bulan pada 

subjek penelitian adalah 1,25 ± 0,76 kali per bulan. 
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5.2. Jawaban responden penelitian. 

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan ditampilkan pada tabel 2 : 

 
Tabel 2. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan (n=35). 

No. Pertanyaan n (%) 

  Salah Benar 

1  0 (0,0) 35 (100,0) 

2 10 (28,6) 25 (71,4) 

3 0 (0,0) 35 (100,0) 

4 1 (2,9) 34 (97,1) 

5 4 (11,4) 31 (88,6) 

6 20 (57,1) 15 (42,9) 

7 0 (0,0) 35 (100,0) 

8 3 (8,6) 32 (91,4) 

9 3 (8,6) 32 (91,4) 

10 22 (62,9) 13 (37,1) 

11 3 (8,6) 32 (91,4) 

12 17 (48,6) 18 (51,4) 

13 5 (14,3) 30 (85,7) 

14 9 (25,7) 26 (74,3) 

15  13 (37,1) 22 (62,9) 

 

 

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan, nomor pertanyaan 

satu, tiga dan tujuh (ASI, makanan pendamping ASI, cuci tangan) sebanyak 35 responden 

menjawab benar (100%) dan tidak ada yang menjawab salah (0%), pada pertanyaan 

nomor sepuluh hanya (penggunaan jamban dan air bersih) 13 responden menjawab benar 

(37,1%) sedangkan sebanyak 22 responden  lainnya menjawab salah (62,9%). 
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Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap ditampilkan pada tabel 3 : 

Tabel 3. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap (n=35). 
 

No. Pertanyaan n (%) 

  Tidak Setuju Setuju 

1  0 (0,0) 35 (0,0) 

2 0 (0,0) 35 (0,0) 

3 1 (2,9) 34 (97,1) 

4 3 (8,6) 32 (91,4) 

5 23 (65,7) 12 (34,3) 

6 3 (8,6) 32 (91,4) 

7 2 (5,7) 33 (94,3) 

8 5 (14,3) 30 (85,7) 

9 7 (20,0) 28 (80,0) 

10 9 (25,7) 26 (74,3) 

11 10 (28,6) 25 (71,4) 

12 16 (45,7) 19 (54,3) 

13 16 (45,7) 19 (54,3) 

14 9 (25,7) 26 (74,3) 

15  13 (37,1) 22 (62,9) 

 

 
Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap, nomor pertanyaan satu dan 

dua (imunisasi dan dampak gangguan gizi pada balita) sebanyak 35 responden menjawab 

benar (100%) dan tidak ada yang menjawab salah (0%), pada pertanyaan nomor lima 

(pemberian air buah), hanya 12 responden yang menjawab benar (34,3%), sedangkan  23 

responden lainnya  menjawab salah (65,7%). 
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Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek ditampilkan pada tabel 4 : 

Tabel 4. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek (n=35). 

No. Pertanyaan n (%) 

  

 

Tidak pernah 

 

Jarang Sering Selalu 

1 0 (0,0) 1 (2,9) 0 (0,0) 34 (97,1) 

2 1 (2,9) 8 (22,9) 11 (31,4) 15 (42,9) 

3 1 (2,9) 2 (5,7) 1 (2,9) 31 (88,6) 

4 11 (31,4) 1 (2,9) 20 (57,1) 3 (8,6) 

5 2 (5,7) 1 (2,9) 0 (0,0) 32 (91,4) 

6 1 (2,9) 0 (0,0) 1 (2,9) 33 (94,3) 

7 1 (2,9) 2 (5,7) 0 (0,0) 32 (91,4) 

8 5 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (85,7) 

9 1 (2,9) 1 (2,9) 1 (2,9) 32 (91,4) 

10 2 (5,7) 18 (51,4) 2 (5,7) 13 (37,1) 

11 0 (0,0) 1 (2,9) 16 (45,7) 18 (51,4) 

12 1 (2,9) 3 (8,6) 1 (2,9) 30 (85,7) 

13 8 (22,9) 11 (31,4) 2 (5,7) 14 (40,0) 

14 2 (5,7) 0 (0,0) 4 (11,4) 29 (82,9) 

15 10 (28,6) 9 (25,7) 5 (14,3) 11 (31,5) 

 

 

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek nomor pertanyaan satu 

(penggunaan air bersih), 34 responden menjawab selalu (97,1%) dan hanya 1 responden 

yang menjawab jarang (2,9%), pada pertanyaan nomor empat (penambahan 

minyak/santan/margarin dalam makanan) hanya 3 responden yang menjawab selalu 

(8,6%), 20 responden lainnya menjawab sering (57,1%), 1 responden menjawab jarang 

(2,9%), dan 11 responden menjawab tidak pernah (31,4%).  
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5.3. Data deskriptif peran ibu dan durasi diare selama perawatan. 

                Data deskriptif durasi diare selama perawatan, skor total pengetahuan, sikap, 

praktek, dan KAP (knowledge, practise, attitude) ditampilkan pada tabel 5: 

Tabel 5. Data deskriptif durasi selama perawatan, skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP 
(n=35). 

Deskripsi Rerata ± SB Median Min Max 

Durasi selama perawatan (hari) 
Skor total pengetahuan/Knowledge 

Skor total sikap / Attitude 
Skor total praktek / Practice 

Skor total KAP 

3,51 ± 1,22 
11,9 ± 1,00 

11,7 ± 1,19 
35,9 ± 3,94 

59,4 ± 4,50 

3 
12 

11 
36 

60 

1 
10 

10 
19 

43 

6 
14 

14 
42 

67 

  

Rerata durasi perawatan pada penelitian adalah 3,51 ± 1,22 hari dengan perawatan 

minimal 1 hari dan maksimal 6 hari. Berdasarkan skor total pengetahuan  didapatkan 

rerata 11,9 ± 1,00, dengan skor total pengetahuan minimal 10 dan maksimal 14. 

Berdasarkan skor total sikap didapatkan rerata 11,7 ± 1,19, dengan skor total sikap 

minimal 10 dan maksimal 14. Berdasarkan skor praktek  didapatkan rerata 35,9 ± 3,94, 

dengan skor total praktek minimal 19 dan maksimal 42. Berdasarkan skor total KAP        

(knowledge, attitude, practise) didapatkan rerata 59,4 ± 4,5 dengan skor total KAP 

minimal 43 dan maksimal 67. 
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5.4. Analisis korelasi antara peran ibu dan durasi diare selama perawatan. 

      Analisis korelasi antara skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP (knowledge, 

attitude, practise) terhadap durasi diare selama perawatan ditampilkan pada tabel 6: 

Tabel 6.  Analisis korelasi antara skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP 
terhadap durasi selama perawatan diare (n=35). 

Deskripsi p (r)* 

Skor pengetahuan Skor sikap Skor praktek Skor KAP 

Durasi selama perawatan  

Skor total pengetahuan 

Skor total sikap 

Skor total praktek 

    0,234 (0,207) 

-- 

-- 

-- 

0,539 (-0,107) 

0,066 (0,315) 

-- 

-- 

0,847 (-0,034) 

0,651 (0,079) 

0,283 (0,186) 

-- 

0,857 (-0,032) 

0,009 (0,437) 

0,000 (0,599) 

0,000 (0,835) 

*Dianalisis dengan Spearman Rho Correlation Test 

 

Korelasi skor total pengetahuan ibu terhadap durasi diare selama perawatan 

didapatkan korelasi positif (0,27) dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total 

sikap ibu terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif                    

(-0,107) dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total praktek ibu terhadap durasi 

diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,034) dengan kekuatan korelasi 

lemah, sedangkan untuk korelasi skor total KAP (knowledge, attitude, practise) ibu 

terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,032) dengan 

kekuatan korelasi lemah.  

Korelasi skor total pengetahuan dengan skor total sikap pada ibu didapatkan 

korelasi positif (0,315) dengan kekuatan korelasi kuat. Korelasi skor total pengetahuan 

dengan skor total praktek pada ibu (0,079) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan 

korelasi lemah. Korelasi skor total pengetahuan dengan skor total KAP pada ibu (0,437) 

didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat. Berdasarkan korelasi skor total 
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sikap dengan skor total praktek pada ibu (0,186) didapatkan korelasi positif dengan 

kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total sikap dengan skor total KAP pada ibu 

(0,599) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat. Berdasarkan korelasi 

skor total praktek dengan skor total KAP pada ibu (0,835) didapatkan korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


