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ABSTRAK 

 
Latar Belakang. Diare masih merupakan ancaman utama penyebab kesakitan dan 
kematian di dunia. Tingginya angka kejadian diare tidak terlepas dari pengetahuan pada 
masyarakat mengenai pencegahan diare. B.hominis merupakan protozoa usus yang dapat 
menyebabkan diare. Transmisi B.hominis terjadi melalui kontaminasi makan dan minum 
dengan feses. Pengetahuan berperan penting dalam pembentukan dan perubahan perilaku 
individu untuk hidup sehat dan mencegah penularan penyakit infeksi.  
Tujuan. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pencegahan diare terkait infeksi 
Blastocystis hominis di dua permukiman berbeda. 
Metode. Penelitian ini bersifat analitik dengan metode simple random sampling. Populasi 
penelitian ditentukan dengan menggunakan metode quota sampling pada dua kelompok 
permukiman berbeda. Kelompok kontrol adalah mahasiswa tingkat I Fakultas Kedokteran 
Universitas YARSI untuk kelompok subjek yang dianggap memiliki tingkat pengetahuan 
kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah padat 
penduduk di kelurahan Johar Baru, dianggap sebagai subjek dengan tingkat pengetahuan 
masih kurang. Data analisis menggunakan IBM SPSS statistics untuk melihat gambaran 
infeksi B.hominis dikaitkan dengan tingkat pengetahuan 
Hasil. hasil penelitian menunjukkan subjek dari kelompok perlakuan dengan tingkat 
pengetahuan baik yang terinfeksi B.hominis sebesar 11,8 % dan pada subjek dari kelompok 
kontrol dengan tingkat pengetahuan baik yang terinfeksi B.hominis 29,8% 
Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan pencegahan diare terkait 
infeksi B.hominis di dua permukiman berbeda. Dalam Al-Qur’an dan Sunnah dianjurkan 
bagi setiap orang untuk mencari ilmu pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan maka 
pencegahan diare yang baik dan disertai dengan perilaku hidup bersih dan sehat dapat 
mencegah seseorang dari terkena penyakit infeksi. 
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ABSTRACK 
 
Background. Diarrhea is still a major threat to illness and death in the world. The high incidence 
of diarrhea can not be separated from the knowledge of the community about the prevention of 
diarrhea. B.hominis are protozoa of the intestines that can cause diarrhea. B.Hominis transmission 
occurs through contamination of eating and drinking with feces. Knowledge plays an important role 
in the formation and change of individual behavior for healthy living and preventing transmission 
of infectious diseases. 
Objective. To identify the relationship of knowledge on diarrhea prevention related to Blastocystis 
hominis in two different settlements 
Method. The study used is analytic study with simple random sampling. The study population was 
determined by using quota sampling method in two different of settlement. The control group is the 
first grader of the Faculty of Medicine, YARSI University for groups of subject which is considered 
to have a better knowledge compared with people who lived in densely populated areas in Johar 
Baru, considered a subject with a level of knowledge was still lacking. The analytical data used IBM 
SPSS statistic to see the description of B.hominis infection is associated with a level of knowledge. 
Result.The result of this study show that the subject of treatment group with a good level of 
knowledge infected by B.hominis  11,8% and the subject of control group with good level of 
knowledge infected by B.hominis  29,8%. 
Conclusion. There is no relationship between prevalene of diarrheal prevention related to 
B.hominis infection in two different settlements. In the Qur’an and Sunnah it is advisable for 
everyone to seek knowledge, so with the good prevention of diarrhea keep clean and healthy 
behavior can prevent a person from getting infectious disease. 
 
Keyword : Knowledge, Diarrheae, Blastocystis hominis 
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