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ABSTRAK 

 HUBUNGAN PEMBERIAN TABLET ZINC DENGAN PENCEGAHAN DIARE PADA 

BALITA (USIA 1-5 TAHUN) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARA RAPAK 

TAHUN 2016. 

Sri Hazanah, M.PH 

    Diare masih merupakan penyebab kematian dan tingginya angka kesakitan pada balita. 

Selain oralit, pemberian tablet zinc untuk pengobatan diare  bermanfaat untuk mempercepat 

proses kesembuhan dan mencegah kejadian diare hingga  2 – 3 bulan kedepan. Tujuan  penelitian 

adalah untuk mengetahui hubungan pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare pada balita 

(usia 1-5 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016.           

 Metode penelitian bersifat kuantitatif analitik dengan menggunakan rancangan cross 

sectional. Subjek penelitian adalah ibu-ibu yang memiliki anak mengalami diare usia balita  (usia 

1-5 th) yang berkunjung di wilayah kerja Puskesmas Rapak berjumlah 58 penderita. 

Pengambilan sampel penelitian adalah jumlah keseluruhan ibu yang menjadi subjek penelitian 

(Total Sampel). Penelitian dimulai sejak Mei s/d  Juni 2016 bertempat di seluruh wilayah kerja 

Puskesmas Muara Rapak.  

 Hasil analisa univariat menggunakan distribusi fekwensi berdasarkan distribusi responden 

yang memberikan tablet zinc dari 58 responden , 30 orang (51,7%) tidak memberi tablet zinc  

dan yang memberikan hanya 28 orang (48,3%). Sedangkan berdasarkan distribusi reponden yang 

melakukan pencegahan diare dari 58 responde, 31 orang (53,4%) melakukan upaya pencegahan  

sedangkan yang tidak melakukan  sebanyak  27 orang (46,4%). Pada  analisa Bivariat 

menggunakan uji Chi Square  dengan α = 0,05 diperoleh hasil perhitungan X² hitung sebesar 

8,500 lebih besar dari X tabel 3,841 dan didapatkan nilai p value = 0,04 < α (0,05) dengan 

demikian berarti Ho ditolak yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pemberian tablet 

zinc dengan pencegahan diare pada balita (usia1-5 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara 

Rapak tahun 2016.  

Kesimpulan pemberian  tablet zinc selain mempercepat kesembuhan juga efektif untuk 

mencegah terjadinya diare hingga 3 bulan kedepan. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan 

dan  kejadian diare di wilayah kerja puskesmas tersebut, maka disarankan bagi masyarakat untuk 

membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat, khususnya yang mendapatkan pengobatan ketika 

mengalami diare, para ibu hendaknya mematuhi aturan meminum obat zinc sesuai anjuran. Bagi 

petugas puskesmas hendaknya perlu dilakukan evaluasi dalam pemberian tablet zinc serta 

meningkatkan upaya promosi kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang              Seseorang dikatakan 

mencret atau diare apabila ia buang air besar yang encer seperti air dan sehari lebih dari 

empat kali mencret. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain; infeksi, malabsorpsi, makanan yang kurang bersih dan sehat , psikologis, dan 

kondisi lingkungan yang kotor (Hasan dan Alatas, 1985). Tetapi penyebab yang  lebih 

sering ditemukan dilapangan ataupun klinis adalah diare yang disebabkan oleh infeksi dan 

keracunan makanan                (Depkes RI, 2002).                                 

   Berdasarkan data WHO dan UNICEF (2009) , diare merupakan penyebab 

kematian nomor 2 pada balita, nomor 3 pada bayi,  dan  nomor 5 bagi segala umur di dunia 

(http;/www.lifestyleokezone.com). Kematian yang terjadi kebanyakan diakibatkan 

dehidrasi. Dehidrasi adalah  kehilangan cairan dalam tubuh yang berlebihan  (Hasan dan 

Alatas, 1985).  Menurut American Journal of Clinical USA (2000), upaya WHO 

dan UNICEF dalam rangka menurunkan angka kejadian diare mencanangkan program 

penggunaan oralit. Sejak pencanangan program ini tahun 1978, angka kematian akibat 

diare menurun dari  4,5 juta anak pertahun menjadi 1,8 juta anak pertahun diseluruh dunia. 

Namun  kasus kejadian diare masih menjadi penyebab kematian terbesar  (Asri  dan 

Indriani, 2007). 

Menurut Journal of Health Popution Nutrition (2001), WHO dan UNICEF 

merekomendasikan kebijakan baru untuk pengobatan diare sejak tahun 2003, yaitu   

penggunaan formula baru cairan rehidrasi oral (oralit) serta penggunaan tablet zinc (Asri 

dan Kartika, 2001).    Hasil Riskesdas (2007) diperoleh laporan 



bahwa diare menjadi penyebab  kematian 31,4 persen pada bayi berusia 29 hari hingga 1 

bulan,  sedangkan untuk balita (usia 1 – 4 tahun) sebanyak 25,2 persen        

(http;//rol.republika.co.id, 2009). Dan untuk daerah Jawa diare menjadi salah satu 

penyebab kematian tertinggi, kasus kematian yang terjadi banyak  menimpa anak usia 

dibawah 5 tahun yang umumnya disebabkan oleh dehidrasi 

(http:/www.lifestyleokezone.com.2009).   

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare,  Pemerintah 

khususnya Depatemen Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan melakukan beberapa upaya, 

yaitu: meningkatkan kuantitas dan kualitas tatalaksana penderita diare melalui pendekatan 

Manajemen Terpadu BalitaSakit (MTBS), pelembagaan pojok oralit, mengupayakan 

tatalaksana penderita diare di rumah tangga secara tepat dan benar, meningkatkan upaya 

pencegahan melalui penyuluhan kesehatan, dan meningkatkan upaya kesehatan bersumber 

daya masyarakat, meningkatkan sanitasi lingkungan, serta peningkatan kewaspadaan dini 

dan penanggulangan kejadian luar biasa diare (Depkes RI, 2002).  

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk menekan kejadian diare, mengadopsi 

rekomendasi WHO dan UNICEF  dengan mensosialisasikan program Lima Langkah 

Tuntaskan Diare (Lintas Diare), yaitu : pemberian oralit dengan osmolaritas rendah, 

memberikan suplement tablet zinc, meneruskan pemberian ASI dan  makanan tambahan, 

pengobatan dengan antibiotika harus selektif hanya atas indikasi, memberikan penjelasan 

dan pemberian nasehat kepada keluarga (Depkes RI, 2009).   

 Laporan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 jumlah kasus 

diare sebanyak 40.820 dengan proporsi terbanyak pada kelompok umur balita yaitu 49,04 

(Profil DinKesKaltim,2005). Menurut data profil Dinkes Bpp , 2016. Jumlah balita diare 



tahun 2014 sebanyak 15.992, 2015 sebanyak  17.495, 2016 sebanyak 17.768 mengalami 

peningkatan. Sedangkan jumlah kunjungan kasus diare di Puskesmas Muara rapak dari 3 

bulan terakhir (Januarai s/d Mei ) tahun 2016 khususnya untuk golongan umur balita (usia 

(1-5 thn) berjumlah 28 penderita. Upaya menurunkan angka kasus kejadian diare 

puskesmas menggalakkan program PHBS yaitu pemantauan dan penyuluhan kesehatan 

melalui PKK kecamatan dan desa untuk pemantauan rumah tangga yang telah 

melaksanakan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pelaksanaan program 

pemerintah dalam rangka menurunkan angka kejadian diare melalui program LINTAS 

DIARE juga mulai dilaksanakan sejak tahun 2009. Yang salah satunya pemberian tablet 

zinc selama 10 hari dalam pengobatan diare baru dimulai sejak tahun 2010. 

 Menurut laporan pemakaian obat puskesmas penggunaan tablet zinc sejak tiga bulan 

terakhir (Janauari s/d Mei) berjumlah 100 tablet. Namun angka kesakitan dan kunjungan 

berulang di puskesmas masih menjadi masalah kesehatan. Pemberian tablet zinc selain 

oralit dalam pengobatan diare mampu menyembuhkan diare lebih cepat. Zinc dapat 

meningkatkan sistem kekebalan dan melindungi dari penyakit infeksi pada anak yang 

sistem kekebalannya terganggu atau belum berkembang baik. Zinc adalah faktor utama 

enzim yang menstimulasi pembelahan sel, sehingga juga akan memperbaiki mukosa. 

Mukosa saluran cerna akan menjadi lebih tahan terhadap diare. Semua mekanisme ini 

bekerja bersamaan, sehingga zinc memiliki efek pengobatan dan pencegahan diare. Oleh 

sebab itu pemberian tablet zinc selain mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan 

kekebalan tubuh, serta mampu mencegah terjadinya diare sampai tiga bulan kedepan 

(http;/www.infoproductzincare.com,2009).  Study pendahuluan didalam 

penelitian ini dilakukan pada bulan Mei dengan  meneliti  responden yang berjumlah 10  



orang.  Responden  merupakan ibu-ibu yang memiliki anak menderita diare usia balita (1-5 

tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak. Dari 10 responden, 4 orang ibu yang 

anaknya mendapatkan pengobatan zinc dan meminumkannya secara teratur sesuai dengan 

anjuran yang diberikan mengatakan bahwa proses kesembuhan anaknya lebih cepat dan 

tidak menderita diare sampai 3 bulan berikutnya. Sedangkan 3 orang ibu yang tidak 

mengikuti anjuran yang diberikan/ memberhentikan  pemberian tablet zinc setelah anaknya 

berhenti diare mengatakan bahwa proses kesembuhan anaknya juga lebih cepat tetapi 

mengalami diare kembali dalam 3 bulan meskipun tidak terlalu parah dan  3 ibu yang 

anaknya tidak mendapatkan tablet zinc proses kesembuhan anaknya berlangsung lama bisa 

hingga 2 minggu serta mengalami diare kembali  dalam  3 bulan berikutnya bila anaknya 

mengalami salah makan.         

 Hal tersebut diataslah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

tenang “ Hubungan pemberian tablet zinc utuk penanggulangan diare pada balita (usia 1-5 

tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Tahun 2016”.    

 Alasan peneliti untuk meneliti pemberian tablet zinc karena tablet zinc merupakan 

program baru pemerintah dalam rangka menurunkan kejadian kasus diare. Selain untuk 

pengobatan tablet zinc juga berfungsi untuk mencegah terjadinya diare  hingga 3 bulan 

yang akan datang. Sedangkan pemberian oralit merupakan pengobatan awal dan sudah 

saering digunakan. Tetapi pemberian oralit hanya berguna sebagai pengganti cairan tubuh 

yang hilang akibat dehidrasi yang bisa berakibat kematian. Bila tidak dehidarasi cukup 

dengan cairan lain seperti air putih, air teh hangat, air tajin, dan kuah sayur bening 

B. Rumusan Masalah                 

 Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 



penelitian adalah apakah ada hubungan pemberian tablet zinc dengan penanggulangan 

diare di Puskesmas Muara Rapak. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran pemberian tablet zinc di wilayah kerja Puskesmas Muara 

Rapak Tahun 2016? 

2. Bagaimana gambaran penanggulangan diare pada usia balita di wilayah kerja 

Puskesmas Muara Rapak tahun 2016? 

3. Apakah ada hubungan pemberian tablet zinc dengan penanggulangan diare pada 

balita (usia 1 – 5 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum         

 Untuk mengetahui “Hubungan pemberian tablet zinc untuk pencegahan diare 

khususnya pada balita (usia 1-5 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak 

tahun 2016”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pemberian tablet zinc di wilayah kerja Puskesmas Muara 

Rapak tahun 2016. 

b. Mengetahui gambaran pencegahan diare diwilayah kerja Puskesmas Muara Rapak 

tahun 2016. 

c. Mengetahui hubungan pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare di wilayah 

kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016. 



 

 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti        

 Menambah wawasan ilmiah pengetahuan dan memberikan pengalaman yang 

berharga bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. 

2. Bagi Masyarakat        

 Menjadi bahan masukan dalam melakukan kegiatan penangulangan terhadap 

penyakit Diare. 

3. Bagi Dinas Kesehatan / Puskesmas      

 Menjadi bahan masukan pada Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi yang 

tepat, sehingga setiap terjadinya kasus Diare dapat ditangani dengan cepat agar dapat 

menurunkan angka kesakitan penderita akibat Diare. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian       

 Penelitian ini bersifat kuanittatif analitik dengan menggunakan rancangan cross 

sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pemberian Tablet Zinc 

dengan Pencegahan Diare Pada Balita (usia 1-5 tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Muara 

Rapak. Subjek penelitian adalah ibu-ibu yang memiliki anak menderita Diare usia balita  

(usia 1-5 th) yang berkunjung di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak 

berjumlah….penderita. Pengambilan sampel penelitian adalah jumlah keseluruhan ibu 



yang menjadi subjek penelitian (Total Sampel). Penelitian dimulai sejak Mei s/d Juni 2016 

bertempat diseluruh wilayah kerja puskesmas Muara Rapak. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Diare 

1. Pengertian Diare 

Diare adalah buang air besar (defekasi) engan jumlah tinja lebih banyak dari 

biasanya (normal 100-200 ml per jam tinja), dengan tinja berbentuk cairan atau 

setengah cair (setengah padat), dapat pula disertai frekwensi defekasi yang meningkat. 

Menurut WHO (1980), diare adalah buang air besar encer atau cair lebih dari tiga kali 

sehari. (Mansjoer, dkk. 2001). Sedangkan menurut Depkes RI (1999) pengertian diare 

adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja, 

melembek, sampai mencair dan bertambahnya frekuensi berak lebih dari biasanya, 

lazimnya tiga kali dalam sehari. 

Secara klinik diare dibedakan menjadi 3 macam sindrom diare yang masing–

masing mencerminkan patogenesis yang berbeda            dan memerlukan pendekatan 

yang berlainan dalam pengobatan            (Depkes RI , 2012), antara lain : 

a. Diare cair akut : merupakan diare yang disebabkan oleh virus Rotavirus yang 

ditandai dengan buang air besar lembek/cair bahkan berupa air saja yang 

frekwenssinya biasanya (3 kali ataulebih dalam sehari) dan berlangsung kurang dari 



14 hari. Diare Rotavirus ini merupakan virus usus patogen yang menduduki urutan 

pertama sebagai penyebab diare akut pada anak. 

b. Diare bermasalah : merupakan diare yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, 

intoelransi laktosa,alergi protein susu sapi. Penularan secara fecal-oral, kntak dari 

orang ke orang dengan alat rumah tangga. Diare ini umumnya  diaawali oleh diare 

cair kemudian pada hari kedua atau ketiga baru muncul darah. Dengan maupun 

tanpa lendir, sakit perut yang diikuti munculnya tonesmus panas disertai hilangnya 

nafsu makan dan badan terasa lemah. 

c. Diare persisten : merupakan diare akuat yang menetap, dimana titik   sentral 

patogenesis diare persisiten adalah kerusakan mukosa usus. Penyebab diare 

persisten sama dengan diare akut. 

2. Penyebab Diare  (Hasan dan Alatas, 2015) 

Diare disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

a. Faktor Infeksi 

1) Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab 

utama diare pada anak. 

       Infeksi enteral ini meliputi: 

a). Infeksi bakteri : Vibrio, E.coli, Salmonela, Shigella,   Camplobacter, 

Yersinia, Aeromonan, dan sebagainya. 

b). Infeksi virus : Enterovirus (Virus ECHO, Coxsackie, 

Poliomyelitis),Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus dan lain-lain. 



c) Infestasi parasit: Cacing (Asccaris, Trichiuris,    Oxyuris, Stongyloides), 

Protozoa (Entamuba   histolyca, Giardia lamblia, Tricomonas hominis), 

jamur (Candida albicans). 

 2) Infeksi parenteral yaitu infeksi  dibagian tubuh lain diluar alat  pencernaan, 

seperti Otitis Media Akut (OMA), Tonsilofaringitis, Brokkopneumonia, 

Ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak 

umur dibawah 2 tahun. 

b. Faktor Malabsorpsi 

1). Malabsorpsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa,  maltossa,   dan 

sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa). Pada 

bayi dan anak yang terpenting dan tersering ialah intoleransi laktosa. 

  2)  Malabsorpsi lemak. 

 3)  Malabsorpsi protein. 

c. Faktor makanan: makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. 

d. Faktor psikologis: rasa takut dan cemas. Walaupun jarang dapat  menimbulkan 

diare pada anak yang lebih besar. 

e. Faktor lingkungan yang kotor.       

 

3. Epidemiologi Diare (Markum,2001) 

Menurut WHO (1986), diare akut menyebabkan kematian sebanyak 5 juta 

setahun, 25 % diantaranya disebabkan oleh diare kronik di dunia. Sedangkan di 

Indonesia, kematian karena diare sekitar    200.000 – 250.000 setahun. 20 % di 

antaranya disebabkan diare kronik. Selain menjadi penyebab angka kesakitan dan 



kematian, diare akut dan kronik merupakan penyebab utama malnutrisi dan penghuni 

terbanyak rumah sakit . 

Negara berkembang (termasuk Indonesia), diare akut maupun kronik masih tetap 

merupakan masalah kesehatan utama. Episode diare di Asia, Afrika, dan Amerika Latin 

(belum termasuk Cina) pada bayi dan balita tidak kurang 1 milyar setahun. Penelitian 

WHO mendapatkan bahwa episode diare pada bayi dan balita berkisar antara 2 – 8 kali 

pertahun. Sebagian besar diare berlangsung antara 2 – 5 hari, namun sekitar 3 – 20 % 

berlangsung lebih dari 5 hari, bahkan lebih daripada 2 minggu dan menjadi diare kronik. 

4. Cara Penularan ( Markum,2001) 

         Cara penularan diare pada umumnya adalah oro –fecal melalui: 

a. Makanan dan minuman yang terkontaminasi enateropatogen. 

b. Kontak langsung tangan dengan penderita atau barang-barang yang telah  

terkontaminasi tinja penderita, atau tidak langsung melalui lalat (dalam bahasa 

Inggris melalui 4 F : food, feces,  finger, and fly). 

5. Patogenesis Diare (Hasan dan Alatas, 2015) 

   Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare ialah: 

a. Gangguan osmotik.         Akibat 

terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan 

osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit 

kedalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk 

mengeluarkannya sehingga timbul diare. 

b. Gangguan sekresi 



    Akibat rangsangan tertentu (misal oleh toksin) pada dinding usus akan terjadi 

peningkatan sekresi air dan elektrolit kedalam rongga usus dan selanjutnya diare 

timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. 

c. Gangguan motilitas usus. 

      Hiperperistaltik akan mengakibatka berkurangnya  kesempatan usus untuk 

menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus 

menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat 

menimbulkan diare pula. 

6. Diagnosis Diare (Mansjoer, dkk. 2010) 

a. Anamnesis  

Cara ini digunakan untuk mengetahui siapa, kapan terjadi  dan bagaimana 

bagaimana proses terjadinya diare, serta untuk mengethui apakah adakah orang lain 

yang juga terkena diare.  

b. Pemeriksaan fisik  

  Kemungkinan ditemukan gejala muntah, nausea, demam dan nyeri perut. Pada 

infeksi bakteri infasiv akan ditemukan nyeri perut yang hebat dan demam yang 

tinggi, dapat pula ditemukan tanda perforasi yang membutuhkan tindakan 

pembedahan. 

c. Pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium) 

1) Pemeriksaan tinja  

                                    Spesimen tinja harus diperiksa untuk mengetahui  adanya mukus, darah 

dan leukosit, adanya benda-benda ini menunjukkan adanya kolitis. Leukosit tinja 

dihasilkan sebagai respon terhadap bakteri yang menginvasi mukosa kolon. 



Pemeriksaan leukosit tinja yang positif   menunjukkan adanya organisme invasif 

atau organisme penghasil sitotoksin seperti shigella, salmonella, C. Jejuni, E. 

coli infasiv, E.coli enterohemoragic, C. difficile,           Y. enterococilita, 

V.parahaemoyticus, dan mungkin spesies Aeromonas atau Plesiomonas 

shigeloides (Arvin, dkk. 2002) 

2) Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk      mengetahui faal ginjal.  

3) Pemeriksaan elektrolit terutama kadar natrium, kalium, kalsium dan fosfor 

dalam serum (terutama pada penderita diare yang disertai kejang). 

4)  Pemeriksaan intubasi duodenum untuk mengetahui jenis jasad renik atau parasit 

secara kualitatif dan kuantitatif, terutama dilakukan pada penderita diare kronik. 

7. Komplikasi Diare (Hasan dan Alatas, 2015) 

Sebagai akibat kehilangan cairan dan elektrolit secra mendadak, dapat terjadi 

berbagai komplikasi seperti: 

a. Dehidrasi (ringan, sedang, berat, hipotonik,isotonik, hipertonik) 

b. Renjatan hipovolemik 

c. Hipokalemia (dengan gejala meteorismus, hipotoni otot, lemah, bradikardi, 

perubahan elektokardiogram). 

d. Hipoglikemia. 

e. Intoleransi laktosa sekunder, sebagai akibat defisiensi enzim laktase karena 

kerusakan vili mukosa usus halus. 

f. Malnutirisi energi protein, karena selain diare dan muntah, penderita juga 

mengalami kelaparan. 

8. Pencegahan Diare 



Pengobatan penyakit diare sangat efektif dalam mencegah kematian yang 

disebabkan oleh diare, tetapi tidak memiliki insidensi kejadian diare. Staf kesehatan 

yang berkerja difasilitas perawatan untuk mengajar anggota keluarga dan memotivasi 

mereka tentang langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan kesehatan. 

Pencegahan penyakit diare pada anak balita dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain : 

a. Berikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif minimal sampai usia bayi 6 bulan. 

b. Memperbaiki cara pemberian  makanan pendamping ASI 

c. Menggunakan air bersih 

  Resiko diare dapat dikurangi dengan menggunakan air bersih yang 

 tersedia dan melindunginya dari kontaminasi. 

Keluarga harus : 

1) Kumpulkan air dari sumber terbersih yang tersedia. 

2) Tidak mandi, mencuci, atau buang air besar didekat  sumbernya. WC harus 

ditempatkan lebih jauh dari 10 meter dan menuruni bukit. 

3) Jauhkan binatang jauh dari sumber air. 

4) Mengumpulkan dan menyimpan air kedalam wadah yang bersih; kosong dan 

bilas keluar wadah setiap hari, menjaga penyimpanan dalam wadah teratutup dan 

tidak membiarkan nak-anak atau hewan minum dari tempat tersebut, mengambil 

air menggunakan gagang yang panjang dengan tujuan agar tangan tidak 

menyentuh air. 

5) Masak air yang digunakan untuk mebuat makanan atau minuman untuk anak-

anak. 



d. Biasakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. 

e. Keamanan makanan 

Makanan dapat terkontaminsasi oleh penyebab diare pada semua tahapan 

produksi dan persiapan, termasuk selama masa pertumbuhan bahan makanan, 

selama persiapan makanan dan penyimpanan makanan. Pendidikan kesehatan yang 

perlu ditegaskan adalah: 

1) Jangan makan makanan terlalu mentah, kecuali rusak, buah-buahan dan 

sayuran yang dikupas dan  dimakan langsung. 

2) Masak makanan sampai matang. 

3) Makanlah makanan saat itu masih panas, atau panaskan secara menyeluruh 

sebelum makan. 

4) Cuci dan keringkan semua peralatan memasak setelah digunakan. 

5) Jauhkan makanan yang dimasak dan peralatan bersih secra terpisah dari 

makanan mentah dan lat-alat yang berpotensi terkontaminasi. 

6) Lindungi makanan dari lalat terbang. 

f. Penggunaan jamban dan pembungan kotoran yang aman. 

g. Pemberian imunisasi campak sesuai dengan usia yang dianjurkan. (Depkes RI, 

1999). 

 Sampai saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, 

hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan etiap tahunnya. Diare masih 

termasuk sepuluh besar diaghnosisi penyakit pada kunjunan rawat jalan Puskesmas . 

Maka dilakukan upaya lain yang mulai digalakkan Pemerintah dalah rangka 



menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare dengan pelaksanaan program 

LINTAS DIARE, yaitu Lima Langkah Tuntaskan Diare, yang terdiri atas:  

a. Pemberian oralit dengan osmolaritas rendah: untuk mencegah dehidrasi dianjurkan 

lebih banyak memberikan cairan rumah tangga yang mempunyai osmolaritas 

rendah, seperti air tajin,kuah sayur, dan air matang.  

b. Pemberian suplement tablet zinc : diberikan dengan dosis untuk naka berumur 

kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg (1/2 tablet) perhari, untuk anak berumur lebih 

dari 6 bulan diberikan 20 mg    (1 tablet) perhari, diteruskan selama 10 hari. 

c. Meneruskan pemberian ASI dan  makanan tambahan: untuk memberikan gizi agar 

tetap kuat, dan mencegah berkurangnya berat badan. 

d. Pengobatan dengan antibiotika harus selektif, hanya atas indikasi : khususnya 

untuk diare berdarah (disentri atau kolera). 

e. Penjelasan dan pemberian nasehat: tetap memberikan cairan tambahan dan kapan 

harus berkunjung kembali ke puskesmas        (Depkes RI, 2009).     

    Pemberian tablet zinc bersama-sama dengan 

oralit sebagai pengobatan cairan rehidrasi oral sangat efektif untuk penanganan diare, 

selain mempercepat penyembuhan, tablet zinc juga efektif untuk menjaga kekebalan 

tubuh dan mencegah terjadinya diare sampai 2 – 3 bulan kedepan (Oliver Fontaine, 

2013).        Menurut 

American Journal of Clinical  Nutrition (2000), pengobatan zinc adalah pengobata diare 

yang aman dan efektif. Pemberian tablet zinc untuk pengobatan diare menurunkan 

tingkat keparahan diare dan menurunkan durasi episode diare (Asri dan Kartika, 2007). 

 



 

B.   Tinjauan Tentang Zinc ( http;/www.infozincareproduct.com,2009) 

  Zinc merupakan preparat mengandung mineral seng yang memiliki kemampuan untuk 

mengatasi dan mencegah diare terkait dengan kemampuannya meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh. Zinc dapat meningkatkan sistem kekebalan dan melindungi dari penyakit 

infeksi pada anak yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu atau belum berkembang 

dengan baik. Zinc juga memiliki efek langsung pada cylic Adenosine Monophospate di 

tingkat enterosit, yaitu meningkatkan penyerapan natrium dan menurunkan sekresi klorida. 

Zinc adalah faktor utama enzim yang menstimulasi pembelahan sel, sehingga juga akan 

memperbaiki mukosa. Mukosa saluran cerna akan lebih tahan terhadap diare. Semua 

mekanisme ini berkerja bersamaan sehingga zinc memiliki efek pengobatan dan pencegahan 

terhadap diare 

1. Farmakologi 

Tablet zinc dispersible digunakan melengkapi pengobatan diare pada anak-anak 

usia di bawah 5 tahun. Penggunaanya selalu disertai dengan ORL (Oral Rehidrdration 

Salt). Pengobatan diare ditujukan untuk pencegahan dan pengobatan dehidrasi dan 

pencegahan gangguan nutrisi (menggunakan mineral zinc). Pemberian zinc selama 

episode diare akut dapat mengurangi lama dan kegawatan diare, dan pemberian 

suplementasi zinc selama     10 – 14 hari dapat menurunkan insendensi diare 2 – 3 bulan 

kemudian. 

Secara farmakologis zinc mempunyai potensi sebagai protektor enterosit, yaitu suatu zat 

yang mampu melindungi sel-sel usus, selain itu Zinc mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan regener asi sel sehinga mempunyai potensi untuk penyembuhan 



luka serta menigkatkan sistem imunitas tubuh.             

  

2.   Indikasi 

  Tablet zinc digunakan untuk terapi pelengkap diare akut non spesifik  pada anak-

anak. Digunakan bersama ORS (Oral Rehidration Salt). 

3. Kontra Indikasi 

       Hipersensitivitas terhadap mineral zinc.                4.    

Dosis dan Pemberian 

a) Bayi ( 2 – 6 bulan ) : ½ tablet ( 10 mg mineral zinc) sekali sehari selama 10 hari 

(meskipun diare sudah berhenti). 

b) Anak ( 6 bulan – 5 tahun ) : 1 tablet ( 20 mg mineral zinc ) sekali sehari selama 10 

hari (meskipun diare sudah berhenti). Diberikan dengan cara melarutkan tablet 

dispersible dengan air secukupnya di sendok teh, kemudian diminumkan ke anak.  

5.  Efek Samping 

Toksisitas zinc per oral pada dewasa dapat terjadi  akibat  asupan seng dengan 

dosis 15mg/hari ( ± 10 kali dosis yang direkomendasikan) selama periode yang   

panjang   dapat   menurunkan   konsentrasi  lipoprotein   dan   absorpsi tembaga. 

 

6. Peringatan dan Perhatian 

Selama diare masih berlangsung, selain suplementsi zinc juga diberikan ORS 

(Oral Rehidration Salt). Para ibu menyusui dianjurkan untuk tetap menyusui bayinya 

atau menigkatkan frekwensi menyusui pada bayi selama dan setelah diare. 

C. Hubungan Pemberian Tablet zinc dengan Penanggulangan Diare 



  Diare masih merupakan penyebab kematian dan tingginya angka kesakitan pada balita. 

Selain oralit, pemberian tablet zinc untuk pengobatan diare  bermanfaat untuk mempercepat 

proses kesembuhan dan mencegah kejadian diare hingga 2 – 3 bulan kedepan.  

 Menurut American Journal of Clinical Nutrition (2000) pengobatan zinc adalah 

pengobatan diare yang aman dan efektif. Pemberian tablet zinc untuk pengobatan diare 

menurunkan tingkat keparahan diare dan menurunkan durasi episode diare (Asri dan 

Kartika, 2007) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif analitik dengan 

menggunakan rancangan cross sectional study dimana data yang menyangkut variabel 

bebas atau resiko dan variabel terikat atau variabel akibat, akan dikumpulkan dalam waktu 

bersama (Notoatmodjo,2012) 

 



B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Muara Rapak dan waktu penelitian yang 

dilakukan di mulai sejak Mei s/d 6 Juni 2016. 

 

C. Populasi dan Sampel 

        1.    Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang meiliki anak menderita diare usia 

balita ( 1 – 5 th ) yang  berkunjung di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak dalam 3 

bulan terakhir (Mei s/d Juli 2016 ) yang berjumlah 58 penderita.  

2. Sampel 

Ibu yang memiliki anak menderita diare usia balita (1-5 tahun) yang berkunjung 

kewilayah kerja Puskesmas Muara Rapak dalam 3 bulan terakhir yang berjumlah 58 

penderita. Tekhnik pengambilan sampel yaitu menggunakan Total Sampling. 

 

D.    Instrumen Penelitian        

 Menggunakan kuisioner tentang penggunaan dan pemberian tablet zinc oleh orang tua 

kepada balita yang menderita diare. Penelitian ini dilakukan langsung kelapangan dengan 

melakukan wawancara terhadap responden.      

 Daftar kuesioner  dibuat untuk menunjang penelitian yang akan dilaksanakan. 

Kuesioner yang baik harus mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Uji 

Validitas dan reabilitas dapat menggunakan analisa  statistik kesehatan. atau dengan rumus 

korelasi pearson product moment ( r ). Uji ini diawali dengan uji validitas  terlebih dahulu. 

  Rumus 4.1  
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 Keputusan uji : 

         Bila r hitung lebih besar dari r tabel,  Ho ditolak artinya variabel valid. 

         Bila r hitung lebih kecil dari r tabel, Ho gagal ditolak artinya variabel      

         tidak valid. 

        Kuisioner penelitian yang dlakukan pengujian reabilitas harus didahului hasil dari 

uji validitas terlebih dahulu. Untuk mengetahui hasil uji realibilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hasil dengan         r tabel, ketentuannya : 

          Bila r Alpha lebih besar dari r tabel artinya pertanyaan tersebut realibel 

 Bila r Alpha lebih kecil dari r tabel artinya variabel tidak realibel (Hastono, 2010). 

 

 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1.  Jenis Data 

a. Data Primer 

Data  yang didapat secara langsung dilapangan melalui wawancara kepada 

ibu yang memiliki balita ( usia 1 – 5 thn) menderita diare dan berkunjung ke 

Puskesmas wilayah kerja Puskesmas Waru pada 3 bulan terakhir ( Mei s/d Juli 

tahun 2016). 

b. Data Sekunder 



Data pendukung yang diperoleh dari puskesmas Muara Rapak dan Dinas 

Kesehatan Balikpapan serta dari media elektronik Internet.Data pendukung lain 

diperoleh dari RT untuk memastikan keberadaan responden. 

2.   Cara Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui wawancara  yang dilakukan kepada responden dengan 

mengajukan beberapa beberapa daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian 

yang di lakukan. 

3. Pengolahan dan penyajian data 

Agar analisis penelitian menghasilkan data yang benar maka dilakukan tahapan 

pengolahan dan penyajian data , sebagai berikut: 

a. Editing                  

 Bertujuan untuk mengedit atau meneliti kembali jawaban yang telah diberikan 

responden. 

 

 

b. Koding        

Langkah ini memberikan kode untuk memudahkan dalam analisa data.   

c. Entri data           

Proses pemindahan data ke komputer agar diperoleh data yang siap diolah untuk 

dimasukkan kedalam program analisa data. 

d. Tabulating                       

Mengelompokkan data sesuai dengan  klasifikasi dalam penelitian kemudian 

dimasukkan dalam tabel yang sudah dipersiapkan.         



e. Penyajian Data         

 Data disajikan dalam bentuk tabel serta di narasikan sesuai hasil yang 

digambarkan. 

 

E. Analisa data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data berupa : 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk mendeskripsikan setiap variabel dalam 

penelitian yang diolah dalam bentuk tabel serta dinarasikan sesuai dengan hasil yang 

digambarkan. Fungsi analisis univariat adalah meyederhanakan atau meringkas 

kumpulan data hasil pengukuran sehingga data berubah menjadi informasi yang 

berguna. Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, ukuran-ukuran statistik dan juga 

grafik (Hastono, 2006). Dapat juga dilihat berdasarkan distribusi frekwensi. 

Rumus 4.2          P =  F  ×  100 % 

        N 

 

Keterangan: 

P =  Presentase 

F =  Frekwensi yang akan diukur 

N =  Jumlah responden 

2. Analisa Bivariat 

Analisa ini diolah untuk mengukur perbedaan proporsi / prosentase didalam 

menjawab hipotesis alternatife yang menyatakan adanya hubungan pemberian tablet 

zinc dengan pencegahan diare  pada balita (usia 1 – 5 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Waru menggunakan rumus statistik analisis Chi square (X
2
) dalam 



program analisis statistik kesehatan. Khususnya yang menggunakan tabel 2 x 2 (df- 

nya       adalah  1) sebaiknya digunakan uji Chi Square yang sudah dikoreksi (Yate 

Coreccted atau Yate's Corecction)              

  N  {|ad – bc| – (N/2 ) 
2
 

                 Rumus 4.3    X 
2
  =        

                       ( a + c ) ( b + d ) ( a + b ) ( c + d ) 

 

            Keterangan  : n = Jumlah Sampel 

Uji Chi Square sangat baik untuk tabel dengan derajat kebebasan (df)  yang besar. 

Derajat kebebasan adalah banyaknya kategori dikurangi satu, sedangkan kalau dalam 

kontigensi tabel ada beberapa baris dan kolom maka derajat bebasnya adalah baris 

dikurangi satu dikali kolom dikurangi satu (Hastono,2010) 

Rumus 4.4    df = ( b – 1 ) ( k – 1 ) 

 Keterangan :    df = derajat kebebasan                                            

b = baris  k = kolom  

Syarat penggunaan chi square ( x
2 
).

 

a. Formulasi hipotesisnya ( Ho dan Ha ) ada. 

b. Lakukan perhitungan nilai harapan ( E ) atau expected masing-masing sel. 

c. Menggunakan tabel silang ( kontigensi ) 

Tabel 4.1 Tabel kontigensi 

Pemberian tablet 

zinc 

Penanggulangan diare 

Jumlah Sampel Ya 

dilakukan 

Tidak 

dilakukan 



Ya diberi beri a b a+b 

Tidak diberi c d c + d 

Jumlah     a+ c b + d N 

 

a = Subjek yang diberi tablet zinc yang dilakukan upaya pencegahan diare 

b =  Subjek yang diberi tablet zinc yang tidak dilakukan upaya     pencegahan 

diare 

c =  Subjek yang tidak diberi tablet zinc yang dilakukan upaya  pencegahan diare  

d = Subjek yang tidak diberi tablet zinc yang tidak dilakukan upaya pencegahan 

diare 

a, b. c, d merupakan nilai observasi, sedangkan nilai   ekspektasi (harapan) 

masing-masing sel dicari dengan rumus. 

d. Lakukan perhitungan nilai harapan ( E ) atau expected masing-masing sel. 

Rumus 4.5   E =       Total barisnya × Total kolomnya 

                       Jumlah keseluruhan data      

    Keterbatasan uji Chi Square dengan perhitungan nilai harapan   adalah 

sebagai berikut: 

1) Tidak boleh ada sel yang nilai harapan ( E ) kurang dari 1. 

2) Tidak boleh ada sel yang nilai harapan ( E ) kurang dari 5  lebih dari 20 % 

dari jumlah sel.  

3) Meskipun dapat diterapkan pada sampel kecil, ukuran sampel sebaiknya > 

40. 

    Aturan yang berlaku pada uji Chi Square adalah sebagai  berikut: 



1)  Bila tabelnya 2 x 2 ada sel yang nilai E-nya < 5, gunakan ”Fisher 

Exact”. 

2) Bila tabelnya 2 x 2 dan tidak ada nilai sel < 5, gunakan “Chi square 

Yate Corection / Continuity Correction (a)” 

3) Bila tabelnya lebih dari 2 x 2, misalnya 3 x 2, 3 x 3 dsb, gunakan “Chi 

square tanpa koreksi (uncorrected) / Person chi Square” 

e. Keputusan 

Pengujian hipotesa yang digunakan menggunakan derajat kemaknaan 

95% (Confidence Interval) dengan nilai Alpha (α) 5 %. Alpha (α) 

merupakannilai yang menunujukkan besarnya peluang salah dalam menolak 

hipotesis nol. Bila dalam penelitian menolak Ho berarti menyatakan adanya 

perbedaan/hubungan (Notoatmodjo,2012). 

Nilai P merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah 

menolak Ho dari data penelitian. Dengan nilai p kita dapat menggunakan untuk 

keputusan uji statistik denan cara membandingkan nilai p d engan nilai α 

(Alpha), adalah sebagai berikut: 

1) Bila nilai p value  <  nilai α maka keputusannya adalah Ho ditolak . 

2) Bila nilai p value < nilai α, maka Ho gagal ditolak (Hastono 2010)     

 Hasil uji chi square hanya menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan 

antara variabel yang diteliti. Dengan demikian uji  Chi Square 
 
 mengetahui 

kelompok mana yang memiliki resiko lebih besar dibanding kelompok 

(Hastono, 2010). 

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 



Pada bab V ini akan dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui hubungan 

pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare. Analisa  ini dilakukan dengan cara univariat 

dan bivariat. 

1. Analisa Univariat 

Hasil penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang 

hubungan antara pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare di wilayah kerja 

Puskesmas Muara Rapak tahun 2016, yaitu dengan mendeskripsikan tiap-tiap variabel 

yang ditanyakan dalam penelitian ini dan dianalisi dari distribusi frekwensi. 

a. Pemberian Tablet Zinc 

Distribusi responden yang memberikan tablet zinc dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

    Tabel 4.1              

 Distribusi responden yang memberikan tablet zinc pada balita yang 

menderita diare di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016 

Pemberian tablet zinc 
Jumlah 

responden 

% 

Diberi tablet zinc 28 48,3 

Tidak diberi tablet zinc 30 51,7 

Jumlah  58 100 

Sumber : Data Primer tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas tampak gambaran dari 58 responden yang  tidak 

memberikan tablet zinc yaitu 30 orang (51,7%) dan yang memberikan tablet zinc 

hanya 28 orang (48,3%).  

b. Pencegahan Diare 



Distribusi responden yang melakukan pencegahan diare dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Distriibusi responden yang melakukan pencegahan diare  di wilayah kerja 

Puskesmas Muara Rapak tahun 2016 

 

Pencegahan diare Jumlah Responden % 

Dilakukan  31 53,4 

Tidak dilakukan  27 46,6 

Jumlah 58 100 

Sumber : Data Primer tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas tampak gambaran dari 58 responden yang melakukan 

pencegahan diare sebanyak 31 orang (53,4%) sedangkan yang tidak melakukan 

pencegahan diare sebanyak 27 orang (46,4%). 

2. Analisa Biviriatt 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengethui adanya hubungan variabel independent 

dengan variabel dependent. Dalam hal ini ada hubungan antara pemberian tablet zinc 

dengan pencegahan diare di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016 

 

 

Tabel 4.3 

Distribusi responden berdasarkan hubungan antara pemberian tablet zinc 

dengan pencegahan diare di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 

2016 

 

Pemberian Pencegahan diare Jumlah P X² 



tablet 

zinc 

dilakukan 

Tidak 

dilakukan 

value 

N % N % N % 

diberi 21 36,2 7 12,1 28 48,3 

0,004 8,500 Tidak diberi 10 17,2 20 34,5 30 51,7 

Total 31 53,4 27 46,6 58 100 

Sumber : Data primer tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas tampak gambaran dari 58 responden. Responden yang 

memberi tablet zinc berjumlah 28 orang (48,3%), 21 orang (36,2%) melakukan 

pencegahan diare dan yang tidak melakukan hanya 7 orang (12,1%). Sedangkan yang 

tidak memberi tablet zinc berjumlah  30 orang (51,7%), 10 orang ( 17,2%) melakukan 

pencegahan diare dan yang tidak melakukan 20 orang (34,5%). 

Dari hasil uji Chi square diperoleh hasil perhitungan X² hitung lebih besar dari X² 

tabel (nilai X² hirung= 8,500 > X² tabel= 3,841) dan nilai lebih kecil dari nilai α  (nilai p 

value = 0,04 < α (0,05). Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat  hubungan yang signifikan antara pemberian tablet zinc dengan 

penanggulangan diare pada balita (usia1-5 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Muara 

Rapak tahun 2016.  

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa bivariat dari 58 responden. Yang memberi tablet zinc 

berjumlah 28 orang (48,3%), 21 orang (36,2%) melakukan upaya  pencegahan diare dan 

yang tidak melakukan berjumlah 7 orang (12,1%). Dari 7 orang yang memberi tablet zinc 

tetapi tidak melakukan upaya pencegahan diare disebabkan karena pada saat anak menderita 



diare responden hanya memberikan oralit selama pengobatan, proses penyembuhan 

berlangsung lama mencapai 2 minggu dan anak masih mengalami diare kembali dalam 2-3 

bulan berikutnya, sehingga upaya untuk pencegahan diare pada balita tidak dapat dilakukan. 

Sedangkan yang tidak memberi tablet zinc berjumlah 30 orang (51,7%), 10 orang 

melakukan upaya pencegahan diare dan yang tidak melakukan berjumlah 20 orang (34,5%). 

Dari 10 orang responden yang tidak memberikan tablet zinc tetapi melakukan upaya 

pencegahan diare karena responden kurang memahami manfaat pemberian tablet zinc 

selama anak diare, tetapi ibu melakukan upaya lain pencegahan diare dengan  meneruskan 

pemberian makanan tambahan selama anak mengalami diare dan lebih memperhatikan pola 

hidup bersih dan sehat. 

Hasil analisa berdasarkan uji Chi Square diperoleh hasil perhitungan X² hitung lebih 

besar dari X² tabel (nilai X² hitung= 8,500 > X² tabel= 3,841) dan nilai p value lebih kecil 

dari nilai α (nilai p value=0.004 < nilai α =0,05). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkn bahwa terdapat hubungan antara pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare 

pada balita (usia 1-5 tahun) di wilayah kerja puskesmas Muara Rapak tahun 2016. 

Menurut Journal of Health Population Nutrition USA (2001), hal ini dilakukan sesuai 

dengan kebijakan baru WHO dan UNICEF dengan merekomendasi penggunaan tablet zinc 

bersama dengan formula baru oralit sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian yang disebabkan oleh diare khususnya pada balita ( Asri dan Kartika, 2007). 

Pemberian tablet zinc selain  oralit dalam pengobatan diare mampu menyembuhkan 

diare lebih cepat. Zinc dapat meningkatkan sistem kekebalan dan melindungi dari penyakit 

infeksi pada anak yang sistem kekebalannya terganggu atau belum berkembang baik. Zinc 

adalah faktor utama enzim yang menstimulasi pembelahan sel, sehingga juga akan 



memperbaiki mukosa usus. Mukosa saluran cerna akan menjadi lebih tahan terhadap diare. 

Semua mekanisme ini bekerja bersamaan, sehingga zinc memiliki efek pengobatan dan 

pencegahan diare. Oleh sebab itu pemberian tablet zinc selain mempercepat proses 

penyembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh serta mampu mencegah terjadinya diare 

sampai tiga bulan kedepan (http;/www.infoproductzincare.com,2014).  

Menurut American Journal of Clinical Nutrition USA (2000), pengobatan zinc adalah 

pengobatan diare yang aman dan efektif. Pemberian tablet zinc untuk pengobatan diare 

menurunkan tingkat keparahan dan menurunkan kejadian berulang diare (Asri dan Kartika, 

2007). 

Menurut Oliver Fontaine (2013), pemberian tablet zinc bersama-sama dengan oralit 

sebagai pengobatan cairan rehidrasi oral sangat efektif untuk penanganan diare, selain 

mempercepat penyembuhan, tablet zinc juga efektif untuk menjaga kekebalan tubuh dan 

mencegah terjadinya diare sampai 2 – 3 bulan kedepan (Oliver Fontaine, 2013).      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 



A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan hubungan 

pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare di wilayah kerja puskesmas Muara Rapak 

tahun 2016 sebagai berikut: 

1. Jumlah ibu yang memberikan tablet zinc  pada balita penderita diare di wilayah kerja 

puskesmas Muara Rapak tahun 2016, berjumlah 28 orang (48,3%). 

2. Jumlah ibu yang  telah melakukan upaya pencegahan diare di wilayah kerja Puskesmas 

Muara Rapak tahun 2016, berjumlah 31 0rang (53,4%). 

3. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian tablet zinc dengan pencegahan diare di 

wilayah kerja puskesmas Muara Rapak tahun 2016. 

B. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan dalam  rangka menurunkan angka kesakitan dan  

kejadian diare di wilayah kerja puskesmas Muara Rapak tahun 2016, antara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

a. Meningkatkan upaya pencegahan diare khususnya dilingkungan rumah tangga dan 

membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat. 

b. Khususnya para ibu untuk mebiasakan dan mengajarkan pada balita kita bagaimana 

Pola Hidup Bersih dan Sehat khususnya cara mencuci tangan. 

c. Khususnya yang mendapatkan pengobatan ketika mengalami diare para ibu 

hendaknya mematuhi aturan meminum obat sesuai anjuran yang diberikan yaitu 

pemberian  tablet zinc 1 tablet perhari selama  10-14 hari meskipun diare telah 

berhenti untuk mencegah terjadinya diare berulang sampai 3 bulan kedepan. 

2. Bagi Puskesmas  



a. Diharapkan dapat lebih mensosialisasikan tablet zinc efektif untuk mencegah diare 

hingga 3 bulan yang akan datang. 

b. Dengan pelaksanaan program Lintas Diare yang salah satunya pemberian tablet zinc 

perlu dilakukan evaluasi keberhasilan dalam pemberian tablet zinc dengan lebih 

memantau jumlah kunjungan diare khusunya balita di wilayah kerja puskesmas 

untuk mengetahui keberhasilan program yang mulai digalakkan dalam rangka 

menurunkan angka kesakitan dan kejadian diare. 

c. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui penyuluhan kesehatan berkerjasama 

dengan PKK kecamatan maupun desa untuk memantau kegiatan Pola Hidup bersih 

dan Sehat  khususnya dilingkungan rumah tangga. 

3. Bagi  peneliti selanjutnya data yang ada diharapkan dapat  digunakan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan pemberian tablet zinc dan digunakan 

sebagai bahan pembelajaran berikutnya. 
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KUISIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PEMBERIAN TABLET ZINC DENGAN      PENCEGAHAN 

DIARE USIA 1 -5 TAHUN  

 

No. Urut Responden : 

Nama    : 

Umur   : 

Jenis  Kelamin : 

Alamat  : 

A. Penanggulangan Diare (Variabel Dependent) 

No Uraian Ya Tidak 

1.  Apakah ibu tahu gejala diare pada anak?   

2. Apakah ibu tahu makanan yang kurang 

bersih dan sehat dapat menyebabkan diare? 

  

3. Apakah ibu mengerti  pencegahan diare ?   

4. Apakah ibu tahu cara pencegahan diare?   

5. Apakah ibu telah melakukan pencegahan 

diare dirumah? 

  

6. Apakah ibu tahu bahwa pemberian ASI 

sampai usia 6 bulan dapat mencegah 

terjadinya diare? 

  



7. Apakah anak ibu mendapatkan ASI sampai 

usia 6 bulan dan pemberian makanan 

tambahan setelah usia 6 bulan sehingga   

tidak terkena diare? 

  

8. Apakah ibu tahu dengan pemberian 

makanan tambahan dapat membantu proses 

pengobatan selama anak diare? 

  

9. Apakah sumber air yang ibu gunakan untuk 

memasak jauh dari binatang atau kandang 

ternak agar terhindar dari diare? 

  

10. Apakah sumber air minum yang ibu 

gunakan jauh dari tempat ibu mencuci, 

mandi atau buang air besar minimal 10 

meter agar terhindar dari diare? 

  

11. Apakah tempat penyimpanan air yang ibu 

gunakan untuk memasak dalam keadaan 

bersih dan selalu tertutup rapat? 

  

12. Apakah ibu yakin tempat penyimpanan air 

yang ibu gunakan aman dari jangkauan 

anak-anak  

  

13. Apakah ibu yakin tempat penyimpanan air 

yang ibu gunakan aman dari binatang agar 

terhindar dari diare? 

  



14. Apakah ibu yakin air yang ibu masak telah 

aman di minum agar terhindar dari diare? 

  

15. Apakah ibu pernah mendengar penyuluhan 

tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) agar keluarga terhindar dari diare? 

  

15. Apakah ibu telah melakukan PHBS 

dirumah? 

  

16. Apakah ibu mengajarkan PHBS dirumah 

terhadap keluarga khususnya pada anak? 

  

17. Apakah ibu membiasakan PHBS dalam 

kehidupan sehari-hari khususnya pada anak? 

  

18. Apakah ibu mengajarkan cara mencuci 

tangan dengan sabun pada anak agar tidak 

diare? 

  

19.  Apakah ibu membiasakan anak untuk 

mencuci tangan sebelum/sesudah makan 

atau sesudah bermain agar terhindar dari 

diare? 

  

20. Apakah ibu yakin makanan yang ibu masak 

tidak menimbulkan diare? 

  

21. Apakah ibu yakin tempat penyimpanan 

makanan ibu aman dari binatang agar 

terhindar dari diare? 

  



22. Apakah ibu tahu bahwa dengan pemberian 

imunisasi campak pada usia 9 bulan dapat 

mencegah diare pada anak? 

  

23. Apakah ibu telah memberikan imunisasi 

campak sesuai dengan umur yang 

dianjurkan (9 bulan)  gar terhindar diarea 

pada anak? 

  

24  Apakah ibu telah memberikan pengobatan di 

rumah sebelum di bawa kepuskesmas bila 

anak megalami diare ? 

  

25.  Apakah ibu membawa anak berobat ke 

puskesmas atau petugas kesehatan terdekat 

bila terkena diare? 

  

 

 

B. Pemberian Tablet Zinc (Variabel Independent) 

No Uraian Ya Tidak 

1. Apakah ibu pernah tahu atau mendengar 

pengobatan diare dengan tablet zinc selain 

oralit? 

  

2. Apakah ketika membawa anak berobat ke 

puskemas atau petugas kesehatan, ibu 

dijelaskan tentang obat yang diberikan? 

  



3. Apakah ketika anak ibu mengalami diare 

mendapatkan tablet zinc? 

  

4. Apakah ibu dijelaskan tentang cara minum 

tablet zinc? 

  

5. Apakah ibu mengerti dengan penjelasan 

petugas kesehatan yang diberikan tentang 

cara minum tablet zinc? 

  

6. Apakah ibu mengikuti anjuran yang 

diberikan yaitu melarutkan tablet zinc dalam 

satu sendok air matang sebelum 

diminumkan bila anak diare? 

  

7. Apakah selain tablet zinc, anak ibu juga 

mendapatkan oralit ketika diare? 

  

8. Apakah ibu memberikan tablet zinc sesuai 

anjuran yang diberikan, yaitu 1 tablet sehari 

selama 10 hari? 

  

9. Apakah ibu dianjurkan memberikan tablet 

zinc  yang diminum bersamaan dengan oralit 

selama anak diare? 

  

10. Apakah ibu mengikuti anjuran yangg 

diberikan untuk meminumkan tablet zinc 

bersama oralit selama anak diare? 

  

11 Apakah ibu tetap memberikan tablet zinc   



selama 10 hari meskipun diare telah 

berhenti? 

12.  Apakah ibu tetap memberikan ASI atau 

makanan tambahan selain pemberian tablet 

zinc selama anak diare? 

  

13. Apakah sebelum  berobat ke puskesmas 

anak ibu diberikan obat yang dibeli secara 

bebas contohnya diapet ? 

  

14. Apakah anak ibu masih mengalami diare 

setelah pengobatan dengan menggunakan 

tablet zinc dan oralit? 

  

15. Apakah ibu dianjurkan untuk kembali 

kontrol setelah pengobatan? 

  

16. Apakah ibu membawa kembali anak ibu ke 

puskesmas untuk mengetahui perkembangan 

kesehatannya setelah pengobatan zinc? 

  

17. Apakah ibu dijelaskan perkembangan 

kesehatan anak ibu setelah mendapatkan 

pengobatan ketika diare? 

  

18. Apakah anak ibu mengalami diare kembali 

dalam 2 - 3 bulan setelah mendapatkan 

tablet zinc pada pengobatan sebelumnya? 

  

19. Apakah dalam 2 – 3 bulan ketika mengalami   



diare anak ibu pernah mendapatkan 

perawatan dirumah sakit? 

20. Apakah ketika diare, anak ibu hanya 

mendapatkan oralit tanpa tablet zinc dari 

puskesmas atau rumah sakit setelah dirawat? 

  

21. Apakah ibu meminumkan oralit sesuai 

anjuran, yaitu meminumkan setiap kali  anak 

buang air besar encer?   

  

22. Apakah pengobatan hanya dengan oralit 

ketika diare, anak ibu cepat sembuh? 

  

23. Apakah  dengan meminumkan oralit dan 

pemberian tablet zinc ketika diare anak ibu 

cepat sembuh? 

  

24. Apakah setelah pengobatan dengan tablet 

zinc sewaktu mengalami diare anak ibu  

  

25. Apakah setelah pemberian tablet zinc anak 

ibu masih mengalami diare ketika salah 

makan ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN   

Hubungan Pemberian Tablet Zinc dengan Pencegahan Diare Pada Balita Usia 

(1-5 Tahun) Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2016 

No Indikator Favorable Jumlah soal 

1 Pencegahan diare 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15.16.1718.19.2

0.21.22.23.24.25 

25 soal 

2 Pemberian Tablet 

Zinc 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,18,19

,20,21,22,23,24,25 

25 soal 

 

 


