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Data Dinas Kesehatan Kota Semarang, hasil rekapitulasilaporan penyakit diare diseluruh 
Puskesmas di Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 12.611 Kejadian 
Diare pada balita. Dari 37 Puskesmas kasus diare pada balita paling banyak ditemukan di 
Wilayah Puskesmas Kedungmundu yaitu terdapat 988 kasus kejadian diare pada balita dari 
total 16.153 balita. Penelitian mengenai penyakit diare di Indonesia menunjukkanbahwa 
banyak faktor yang dapat berpengaruh secara langsung seperti faktor gizi, makanan dan 
lingkungan maupun pengaruh tidak langsung seperti faktor sosial ekonomi. kesehatan 
lingkungan yang buruk akan berpengaruh terhadap terjadinya diare, sehingga interaksi antara 
agen penyakit, penjamu dan faktor lingkungan dapat meningkatkan kejadian diare. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor - Faktor apa saja yang berhubungan dengan 
kejadian diare pada anak usia < 1 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Kota 
Semarang. Rancangan Penelitian menggunakan cross sectional . Besar Sampel yang diambil 
sebanyak 98 responden. Untuk menentukan alokasi sampel yang berimbang dengan besarnya 
jumlah balita umur < 1 tahun pada 7 kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu, 
maka menggunakan teknik proportional random sampling. Analisis data menggunakan uji 
chi Square dengan tingkat kesalahan (alfa = 5%). Hasil uji statistik sebagai berikut : sebanyak 
66 responden atau 66,3% anak yang mengalami kejadian diare dalam tiga bulan terakhir. Ada 
Hubungan antara Praktek Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Diare pada anak usia < 1 tahun p 
value = 0,032. Tidak Ada Hubungan antara Personal Higiene Ibu dengan kejadian diare pada 
anak usia < 1 tahun dengan p value 1,000. Ada Hubungan antara Resiko Pencemaran Sumber 
Air Bersih dengan kejadian diare pada anak usia < 1 tahun dengan p value = 0,029. Tidak 
Ada Hubungan antara Resiko Pencemran SPAL dengan Kejadian Diare pada Anak Usia < 1 
tahun dengan p value = 0,906. Tidak Ada Hubungan antara Kondisi Jamban dengan Kejadian 
Diare pada anak usia < 1 tahun dengan p value = 1,000. Tidak Ada Hubungan kondisi 
Pembuangan sampah dengan kejadian diare pada anak usia < 1 tahun dengan p value = 1,000.  
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