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ABSTRAK 
Angka kecacingan masih tergolong tinggi. Faktor terjadinya infeksi cacing baik cacing 

Soil Transmitted Helminths (STH) dan Non Soil Transmitted Helminths diantaranya adalah 
tingkat pengetahuan ibu dan kebersihan kuku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan dan kebersihan kuku terhadap insidensi kecacingan 
pada siswa SD Negeri Makamhaji 03 Sukoharjo. Design penelitian ini adalah cross sectional 
dengan 51 sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. 
Pengambilan data tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan menggunakan kuesioner , 
sedangkan data dari responden yang positif mengalami kecacingan di ambil dengan pemeriksaan 
feses dengan metode langsung. Pengambilan data kebersihan kuku menggunakan lembar 
observasi. Hasil uji bivariat menggunakan uji Fisher menunjukkan nilai (p=0,022) untuk tingkat 
pengetahuan ibu tentang kecacingan dan nilai (p = 0,028) untuk kebersihan kuku. Hasil analisis 
multivariat regresi logistik menunjukan Ods Ratio masing-masing variabel adalah 0,00. Sehingga  
dapat diartikan bahwa tingkat pengetahuan ibu yang buruk tentang kecacingan dan kebersihan 
kuku yang tidak sehat memiliki pengaruh yang sama untuk terjadinya kecacingan. Dari hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
tentang kecacingan dan kebersihan kuku dengan  insidensi kecacingan. 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan Ibu, Kebersihan Kuku, Insidensi Kecacingan.  
 
 ABSTRACT  

Incidence of helminthiasis is still high. Factor that causes helminth infections including 
Soil-Transmitted Helminths (STH) and Non-Soil-Transmitted Helminths is mother knowledge level 
and nail hygiene. The purpose of this research was to determine the relationship of mother 
knowledge about helminthiasis and nail hygiene to helminthiasis incidence in SD Negeri 
Makamhaji 03 Sukoharjo. The design of this study was cross sectional with 51 samples. Simple 
random sampling method was used in this research to pick the sample. A questionnaire was used 
to retrieve the data of the mother knowledge level about helminthiasis, while the direct methods 
were used to retrieve the data from respondents who experienced positive helminthiasis was taken 
by examination of feces. observation sheet was used to retrieve the nail cleanliness data. Bivariate 
test results using Fisher's test showed a p-value of 0.022 for the mother knowledge level about 
helminthiasis and a p-value of 0.028 for nail hygiene.  The Results of multivariate logistic 
regression analysis showed the ratio of each variable was 0,00. So it can be interpreted that the 
Poor mother knowledge level about helminthiasis and unhealthy nail hygiene have the same effect 
for the occurrence of helminthiasis. From the results of the analysis it can be concluded that there 
is no relationship between the level of maternal knowledge about helminthiasis and nail hygiene 
with the incidence of helminthiasis. 
Keywords: mother knowledge level, nail cleanliness, incidence of helminthiasis. 
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PENDAHULUAN 
Kecacingan merupakan suatu 

infeksi parasit pada tubuh manusia 

akibat menelan telur cacing melalui rute 

fecal oral. Infeksi kecacingan 

merupakan suatu penyakit yang jarang 

diperhatikan dan bersifat kronis tanpa 

menimbulkan gejala yang jelas dan 

spesifik (Gauro, 2018). Namun pada 

infeksi yang berat gejala tersebut dapat 

muncul seperti kurangnya nafsu makan, 

lemas, anorexia, malaise, gangguan gizi 

dan pertumbuhan, bahkan sampai 

anemia. Infeksi kecacingan biasa terjadi 

pada anak-anak, terutama pada anak usia 

sekolah dasar (World Health 

Organization (WHO), 2019). 

Menurut data Profil Ditjen PP dan 

PL Depkes RI Tahun 2017 prevalensi 

kecacingan pada anak masih sangat 

tinggi, terutama pada golongan 

penduduk yang kurang mampu dengan 

sanitasi yang buruk. Prevalensi 

kecacingan bervariasi antara 2,5% - 62% 

(Departemen Kesehatan (DEPKES), 

2017). Data dari World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2017, 

kasus infeksi cacing terbanyak berada di 

daerah tropis dan sub tropis dengan 1,5 

miliar orang terinfeksi melalui tanah 

(World Health Organization (WHO), 

2017). Data dari Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (KEMENKES) pada 

tahun 2013, insidensi kecacingan di 

Jawa Tengah didominasi oleh cacing 

Ascaris lumbricoides 7,4%, Trichuris 

trichiura 6,0%, Hookworm 5,1%, 

Strongyloides 5,0%, dan Necator 

americanus 3,1%         ( Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS), 2013).  

Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Martila (2015) infeksi 

kecacingan paling banyak terjadi pada 

anak dengan usia 5-15 tahun, dengan 

golongan Nematoda yang paling banyak 

menginfeksi adalah cacing gelang 

(Ascaris lumbricoides), cacing tambang 

(Ancylostoma duodenale dan Necator 

americanus), dan cacing cambuk 

(Trichuris trichiura). Penyebab 

tingginya infeksi kecacingan 
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dikarenakan kondisi lingkungan sekolah 

dengan sanitasi yang buruk dan tidak 

memenuhi syarat kesehatan (Martila, et 

al., 2015). 

Penyebab utama dari infeksi cacing 

adalah personal hygiene yang masih 

buruk, salah satunya adalah kuku yang 

kotor dan panjang. Kuku  yang kotor 

dan panjang merupakan media untuk 

penularan dari penyakit cacing. Telur 

cacing akan menyelip di kuku yang 

kotor dan berpindah ke tangan yang lain 

ketika anak sering berpegangan tangan 

sewaktu bermain bersama. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Hanif 

(2017) waktu istirahat bukanlah menjadi 

faktor risiko terjadinya infeksi 

kecacingan. Pada anak usia sekolah, 

waktu istirahat yang digunakan akan 

lebih sedikit dikarenakan banyaknya 

aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang 

banyak dengan pola perilaku yang tidak 

sehat merupakan salah satu faktor risiko 

meningkatnya insidensi kecacingan di 

Indonesia (Hanif, et al., 2017). 

Faktor lain yang dapat 

meningkatkan angka kejadian 

kecacingan adalah pentingnya 

pengetahuan ibu dalam mencegah dan 

mengobati infeksi kecacingan (Lubis, et 

al., 2018). Orang tua terutama ibu pada 

umumnya masih menganggap sepele 

adanya penyakit kecacingan. Oleh 

karena itu tindakan pencegahan secara 

efektif belum sepenuhnya dilakukan. 

Padahal telur cacing yang infektif dapat 

dengan mudah masuk ke tubuh anak 

melalui makanan yang terkontaminasi 

oleh telur atau masuk bersama dengan 

air yang kotor (Nurhalina dan Desyana, 

2018). Oleh karena itu pentingnya 

tingkat pengetahuan ibu dalam hal 

mendidik pola hidup sehat dan bersih 

pada anak sangat perlu untuk mencegah 

angka kejadian kecacingan di Indonesia 

(Masaku, et al., 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui hubungan 

tingkat pengetahuan ibu tentang 
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kecacingan dan kebersihan kuku 

terhadap insidensi kecacingan pada 

siswa SD Negeri Makamhaji 03 

Sukoharjo. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi observasional analitik 

dengan desain penelitian cross-

sectional. Penelitian ini dilakukan di SD 

Negeri Makamhaji 03 Sukoharjo. Waktu 

penelitian adalah bulan November 2019. 

Pemeriksaan sampel penelitian 

dilakukan di Laboratorium Parasitologi 

Fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian 

ini memiliki EC yang telah dibuat di 

KEPK (Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan) Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah dengan 

Nomor 2520/B.1/KEPK-

FKUMS/XI/2019. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri 

Makamhaji 03 Sukoharjo. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik random 

sampling dengan cara mengumpulkan 

semua siswa kelas 4 dan 5 SD kemudian 

membuat nomor undian 1-72 dan 

mengambil 46 sampel sesuai kriteria 

inklusi dan ekslusi. Jumlah sampel yang 

didapatkan yaitu 51 sampel dan sudah 

termasuk dalam penambahan 10% untuk 

menghindari drop out. 

Pengambilan data tingkat 

pengetahuan ibu menggunakan 

kuesioner. Pengambilan data untuk 

kebersihan kuku menggunakan lembar 

observasi yang diisi oleh peneliti dan di 

ukur menggunakan penggaris sebagai 

acuan terhadap panjang pendeknya 

kuku. Pengambilan data untuk 

menentukan sampel positif terinfeksi 

kecacingan yaitu menggunakan 

pemeriksaan feses dengan metode 

langsung. Sampel positif mengalami 

kecacingan jika dalam fesesnya 

mengandung telur atau larva cacing. 

Analisis data bivariat menggunakan 

uji Fisher dikarenakan tidak memenuhi 

syarat untuk dilakukan uji chi-square. 
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Analisis data multivariat dilakukan 

menggunakan uji regresi logistik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis bivariat antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang kecacingan 

dengan insidensi kecacingan disajikan 

pada Tabel berikut : 

Tabel 1. Analisis Bivariat Tingkat 

Pengetahuan Ibu Tentang Kecacingan 

dengan Insidensi Kecacingan 

Menggunakan Uji Statistik Fisher 

 Insidensi 

Kecacingan Nilai 

p  Negatif Positif 

 N N 

Pengetahuan 

Ibu 

     

Baik 43(100%) 

 
6 (75%) 

0 (0%) 

 
2(25%) 

 

Total 49 2  

Sumber : Data primer, 2019 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1 

menunjukan bahwa tingkat  pengetahuan 

ibu yang baik dengan hasil kecacingan 

yang negatif pada anak sebanyak 43 

(100%) dan tingkat pengetahuan ibu 

yang baik dengan hasil kecacingan yang 

positif pada anak sebanyak 0 (0 %). 

Tingkat Pengetahuan ibu yang buruk 

dengan hasil kecacingan negatif pada 

anak sebanyak 6 (75%) dan tingkat 

pengetahuan ibu yang buruk dengan 

hasil kecacingan positif pada anak 

sebanyak 2 (25%). Hasil uji statistic 

Fisher diperoleh nilai p = 0,022 atau p 

value > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan 

dapat diartikan terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan 

ibu tentang kecacingan terhadap 

insidensi kecacingan pada siswa SD 

Negeri Makamhaji 03 Sukoharjo. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Rahmayanti, et al., 2014) dengan total 

sampel 95 siswa dan didapatkan hasil 

analisis secara bivariat menggunakan 

chi-square yaitu 32 positif mengalami 

kecacingan, dan p value <0,05 sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dengan insidensi 

kecacingan. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmat 
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A Dachi yang menyatakan adanya 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan, sikap dan tindakan anak 

SD terhadap infeksi cacing perut yang 

dilakuan di Kecamatan Palapi 

Kabupaten Samosir (Dachi, 2005). 

Pada dasarnya semakin banyak 

seseorang menerima informasi mengenai 

kesehatan maka semakin baik juga 

tingkat pengetahuanya, sehingga 

responden pada penelitian ini memiliki 

tingkat pengetahuan yang baik mengenai 

infeksi kecacingan. Pengetahuan bisa 

didapat dari pendidikan formal dan non 

formal, tetapi diharapkan seseorang 

yang mempunyai pendidikan yang tinggi 

juga memiliki pengetahuan yang luas, 

namun perlu ditekankan apabila 

sesorang dengan pendidikan yang 

rendah tidak selalu memiliki 

pengetahuan yang rendah juga. 

Hasil analisis bivariat antara 

kebersihan kuku dengan insidensi 

kecacingan disajikan pada Tabel 2 

berikut : 

Tabel 2. Analisis Bivariat Kebersihan 

Kuku Dengan Insidensi Kecacingan 

Menggunakan Uji Stastistik Fisher 

 Insidensi 

Kecacingan Nilai 

p  Negatif Positif 

 N N 

Kebersihan 

Kuku 

     

Tidak 

Sehat 

7 

(77,8%) 

 

42 

(100%) 

2 

(22,2%) 

 

0  

(0%) 

 

0,028 

 

Sehat 

 

Total 49 2  

Sumber : Data primer, 2019 

 
Berdasarkan data pada Tabel 2 

menunjukan bahwa kebersihan kuku 

yang sehat (pendek dan bersih) dengan 

hasil kecacingan yang negatif pada anak 

sebanyak 42 (100%)  dan kebersihan 

kuku yang sehat  dengan hasil 

kecacingan yang positif pada anak 

sebanyak 0 (0%) . Kebersihan kuku 

yang tidak sehat (panjang dan kotor) 

dengan hasil kecacingan negatif pada 

anak sebanyak 7 (77,8%) dan kebersihan 

kuku yang tidak sehat dengan hasil 

kecacingan positif pada anak sebanyak 2 

(22,2%). Hasil uji statistic Fisher 

diperoleh nilai p = 0,028 atau p value 
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kurang dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima dan dapat diartikan terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

kebersihan kuku terhadap insidensi 

kecacingan pada siswa SD Negeri 

Makamhaji 03 Sukoharjo. 

Penelitian ini sejalan dengan 

peneilitian yang dilakukan oleh 

Nurhalina dengan total sampel yaitu 55 

sampel dan dilakukan analisis bivariat 

menggunakan uji chi-square  dan 

didapatkan hasil yaitu nilai p = 0,41 atau 

p value <0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kebersihan kuku 

dengan insidensi kecacingan (Nurhalina 

dan Desyana, 2018).  

Kebersihan kuku tidak selalu dilihat 

dari kuku anak, tetapi juga dapat dilihat 

juga dari kuku ibu. Ibu yang sering 

menyuapi anak menggunakan tangan 

dengan kuku yang tidak sehat (panjang 

dan kotor) juga dapat menularkan cacing 

ke dalam perut anak sehingga anak 

mudah untuk terinfeksi kecacingan. 

Hasil analisis multivariat antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang 

kecacingan dan kebersihan kuku dengan 

insidensi kecacicangan disajikan pada 

Tabel berikut : 

Tabel 3. Analisis Multivariat 

Menggunakan Uji Regresi Logistik 

Variabel Koefisien 
Nilai 

p 

Exp 

(B) 

Tingkat 

Pengetahuan 
-19,548 0,997 

.000 

     

Kebersihan       

     Kuku 

-19,378 0,997 
.000 

 Konstanta U -,693 ,571 
2.000 

Sumber : Data primer, 2019 

 
Berdasarkan data Tabel 3, 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan 

ibu tentang kecacingan dan kebersihan 

kuku didapatkan hasil yaitu Ods Ratio 

0,00. Sehingga dapat disimpulkan pada 

variabel tingkat pengetahuan ibu yang 

buruk tentang kecacingan dan 

kebersihan kuku yang tidak sehat 

memiliki besar pengaruh yang sama 
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untuk terjadinya infeksi kecacingan pada 

SD Negeri Makamhaji 03 Sukoharjo. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Herdiansyah & Santoso, 2019) dengan 

total sampel yaitu 159 responden. Pada 

data hasil analisis didapatkan bahwa 

nilai p = 0,095 atau p value > 0,05 untuk 

variabel rutin menggunting kuku dan 

nilai p = 0,631 atau p value >0,05 untuk 

variabel kebiasaan menggigit kuku. Dari 

nilai p pada kedua variabel dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kebersihan kuku 

terhadap insidensi kecacingan. 

Sama halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Chadijah (2014) 

dengan total sampel 400 resonden. Uji 

analisis untuk mengatahui hubungan 

antara pengetahuan, perilaku dan 

sanitasi lingkungan maka dilakukan 

dengan uji chi-square dan didapatkan 

hasil yaitu nilai p = 0,186 untuk 

pengetahuan, p = 0,382 untuk perilaku 

dan p = 0,349 untuk sanitasi lingkungan. 

Nilai p pada ketiga variabel tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan, perilaku, dan sanitasi 

lingkungan terhadap insidensi 

kecacingan (Chadijah, et al., 2014). 

SIMPULAN DAN SARAN 
Terdapat hubungan yang signifikan 

antara antara tingkat pengetahuan ibu 

tentang kecacingan dan kebersihan kuku 

terhadap insidensi kecacingan pada 

siswa SD Negeri Makamhaji 03 

Sukoharjo. Serta variabel tingkat 

pengetahuan ibu yang buruk tentang 

kecacingan dan kebersihan kuku yang 

tidak sehat memiliki besar pengaruh 

yang sama untuk terjadinya infeksi 

kecacingan pada SD Negeri Makamhaji 

03 Sukoharjo. 

Pihak puskesmas Sukoharjo, 

sebaiknya melakukan upaya promotif, 

preventif mengenai infeksi kecacingan 

pada sekolah dasar, karena usia sekolah 

dasar merupakan usia yang paling sering 

terjadi infeksi kecacingan. Perlu 

diadakanya pengobatan kecacingan 
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secara rutin untuk menurunkan 

prevalensi terjadinya kecacingan bagi 

anak SD yang sudah terinfeksi 

kecacingan. Perlu mengawasi 

kebersihan kuku pada siswa setiap 

minggunya, serta perlu menyediakan 

sarana untuk mencuci tangan yang 

sesuai standart agar siswa dapat tetap 

menjaga kebersihan kuku dan tanganya. 

Perlu diadakanya undangan kepada 

orang tua siswa untuk dilakukan 

penyuluhan sebagai upaya preventif 

terhadap penyakit kecacingan sekaligus 

menambah pengetahuan mengenai 

penyakit kecacingan, misalnya 

dilaksanakan pada saat pengambilan 

rapor di akhir semester. Serta dilakukan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai 

insidensi kecacingan dengan jumlah 

variabel yang lebih banyak dan tidak 

terbatas hanya 2 variabel saja. 
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