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ABSTRAK 

Diare adalah Buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair 

dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Diare dapat disebabkan oleh infeksi (bakteri, 

virus atau parasit), malabsorpsi, alergi, imunodefisiensi, keracunan dan sebab-sebab 

lainnya. Masalah yang sering muncul pada anak diare yaitu kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan pada ibu dalam merawat anak. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada anak diare dengan menggunakan pendidikan 

kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan manajemen kesehatan dalam merawat 

dan mencegah anak diare. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus dengan satu responden seorang ibu yang mempunyai anak diare yang dirawat 

di RSUD Simo. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner pengetahuan dan 

keterampilan ibu merawat anak diare. Intervensi yang digunakan berupa pendidikan 

kesehatan yang dilakukan pada orang tua dengan anak diare.  Hasil studi kasus ini 

menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan ibu dalam merawat anak diare dengan dibuktikan nilai kuisioner 7 menjadi 

10. Rekomendasi: pendidikan kesehatan diperlukan bagi ibu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan manajemen kesehatan dalam merawat anak yang sakit. 
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ABSTRACT 

Diarrhea is defecation with liquid or semi-liquid stools with a frequency of more than three 

times per day. Diarrhea could be caused by infection (bacteria, viruses, or parasites), 

malabsorption, allergies, immunodeficiency, poisoning. The common problem in children 

with diarrhea is the lack of mothers' knowledge and skills in caring for children. This case 

study aimed to learn the description of nursing care on children with diarrhea by health 

education to build knowledge and health management in treating and preventing diarrhea. 

The method adopted descriptive with a case study approach. Respondent was a mother 

who has a child with diarrhea hospitalized at Simo Hospital. The instrument applied a 

questionnaire of mothers’ knowledge and skills in handling children with diarrhea. This 

study conducted a health education intervention for parents with children' diarrhea. It 

revealed that health education could increase mothers’ the knowledge and skills in 

handling for children with diarrhea. It was evidenced by the questionnaire score 

improvement from 7 to 10. Recommendation: Parents require health education to build 

knowledge and health management in caring for infected children. 
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PENDAHULUAN 

Buang air besar (defekasi) dengan tinja 

berbentuk cairan atau setengah cair (setengah 

cair setengah padat) dengan frekuensi lebih dari 

3 kali per hari disebut dengan diare. Buang air 

besar encer tersebut dapat atau tanpa desertai 

lendir dan darah (Depkes RI, 2011). Diare 

merupakan salah satu mekanisme pertahanan 

tubuh, yang dengan adanya diare, cairan yang 

tercurah ke lumen saluran pencernaan akan 

membersihkan saluran pencernaan dari bahan-

bahan patogen (cleansing effect). Apabila 

bahan patogen ini hilang, maka diare bisa 

sembuh sendiri (Dewi, dkk 2011).  

Berdasarkan data profil kesehatan 

Indonesia tahun 2018, diare karena infeksi 

dilaporkan sebagai penyakit yang paling sering 

menyebabkan rawat inap di rumah sakit dengan 

case fatality rate sebesar 4,76%. Insidensi diare 

pada rawat jalan walaupun tidak setinggi pada 

perawatan inap juga dilaporkan dalam 

kelompok lima besar penyakit yang sering 

dijumpai di Indonesia (Badan Litbangkes, 

2018). 

Balita yang mengalami diare akan 

timbul gejala seperti sering buang air besar 

dengan konsistensi tinja cair atau encer, 

terdapat tanda dan gejala dehidrasi (turgor kulit 

menurun, ubun-ubun dan mata cekung, 

membran mukosa kering), demam, muntah, 

anorexia, lemah, pucat, perubahan tanda-tanda 

vital (nadi dan pernafasan cepat), pengeluaran 

urine menurun atau tidak ada (Suriadi & 

Yuliani, 2010). 

Secara klinis penyebab diare dapat 

dikelompokkan dalam enam kelompok besar 

yaitu infeksi (yang meliputi infeksi bakteri, 

virus, dan parasit), malabsorpsi, alergi, 

keracunan, imunisasi, defisiensi, dan sebab-

sebab lain (Hannif dkk, 2011). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi 

kejadian diare pada anak diantaranya adalah  

faktor lingkungan, faktor sosiodemografi, dan 

faktor perilaku (Tarwoto, 2012). Faktor lain 

yang dapat menyebabkan kejadian diare pada 

balita adalah lingkungan yang kotor, ekonomi 

yang rendah dan pengetahuan seorang ibu 

mengenai diare. Pengetahuan ibu tentang diare 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

penurunan angka kejadian diare (Suyono & 

Budiman, 2010). 

Diare dapat dicegah dengan cara 

memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan 

diteruskan sampai 2 tahun, memberikan 

makanan pendamping ASI sesuai umur, 

memberikan minum air yang sudah direbus dan 

menggunakan air bersih yang cukup, mencuci 

tangan dengan air dan sabun sebelum makan 

dan sesudah buang air besar, buang air besar di 

jamban, membuang tinja bayi dengan benar, 

dan yang terakhir adalah memberikan imunisasi 

campak (Kemenkes, 2011).  

Menurut UNICEF (2012) bahwa 

perilaku dan pengetahuan ibu tentang kesehatan 

berpengaruh terhadap angka kematian anak 

umur 1-12 bulan. Ibu yang berperilaku baik 

dapat mengurangi kejadian diare pada 

balitanya, karena ibu yang berperilaku baik 

tentunya akan bertindak mencegah atau 

menghindari dari penyakit dan penyebab 

penyakit atau masalah dan penyebab masalah 

kesehatan, dan perilaku dalam mengupayakan 



meningkatkan kesehatan, sehingga dapat 

mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan 

sehat dalam mengasuh balitanya. Perilaku ibu 

yang baik dalam penelitian ini disebabkan 

karena pengetahuan ibu yang tinggi (Andreas, 

dkk 2013). 

Untuk itu perlunya pemberian edukasi 

berupa pendidikan kesehatan untuk 

memberikan pengetahuan dan sikap yang 

dibutuhkan untuk penatalaksanaan saat balita 

mengalami diare. Dengan peningkatan 

pengetahuan akan terjadi perubahan sikap 

cepat, seperti kejadian diare yang seharusnya 

dapat ditangani dengan baik seandainya 

orangtua khususnya ibu mengetahui dan 

memiliki sikap yang tepat dalam pencegahan 

serta keterampilan merawat diare pada anak 

balita 

METODOLOGI 

 Metode yang digunakan yaitu 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

dengan satu responden seorang ibu yang 

mempunyai anak diare yang dirawat di RSUD 

Simo. Instrument yang digunakan adalah 

kuisioner pengetahuan dan keterampilan ibu 

merawat anak diare. Intervensi yang digunakan 

berupa pendidikan kesehatan yang dilakukan 

pada orang tua dengan anak diare dengan waktu  

selama ±30 menit.  

HASIL 

Responden dalam kasus ini adalah anak 

dengan diare selama 3 hari berusia 16 bulan. 

Berdasarkan hasil observasi bahwa  setelah 

dilakukan intervensi pendidikan kesehatan di 

IGD RSUD Simo tentang anak diare yang 

berguna dalam pemenuhan peningkatan 

pengetahuan dan manajemen kesehatan 

mengalami peningkatan dibuktikan dengan 

hasil kuesioner dari  nilai 7 menjadi 10. 

Intervensi ini dilakukan selama ±30 menit 

dengan hasil  

 

Diagram 1. Evaluasi hasil Pendidikan 

Kesehatan. 

PEMBAHASAN 

Dari pengkajian yang dilakukan 

didapatkan data subjektif ibu pasien 

mengatakan keinginan untuk mencegah diare 

pada An.A, ibu pasien juga mengatakan sudah 

memberikan obat Lacto B Sach pada An.A. 

Data objektif  tampak hasil kuisioner 

mendapatkan nilai 7 dari 10 soal. Kondisi ini 

dinamakan kesiapan peningkatan manajemen 

kesehatan yang disebabkan pola pengaturan 

dan pengintegrasian program kesehatan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tujuan 

kesehatan dan meningkatkan kesehatan (Tim 

Pokja SDKI, 2017). An.A diberikan Lacto B 

Sach karena pasien mengalami diare lebih dari 

4x dalam sehari. Kondisi diare ini disebabkan 

karena terjadi pengeluaran cairan berlebihan 

ataupun elektrolit sehingga diare berat potensial 

akan menimbulkan gangguan keseimbangan 

cairan dan elektrolit (Sunarto, 2016). Diare 

adalah kondisi yang ditandai dengan encernya 

tinja yang dikeluarkan dengan frekuensi buang 

air besar (BAB) yang lebih sering dibandingkan 

dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi 
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akibat konsumsi makanan atau minuman yang 

terkontaminasi bakteri, virus, atau parasite 

(Oktami, 2017).  

Pemberian pendidikan kesehatan pada 

orang tua adalah upaya terencana untuk 

mengubah perilaku di bidang kesehatan. 

Pendidikan kesehatan membutuhkan 

pemahaman yang mendalam karena melibatkan 

konsep atau istilah dalam proses pendidikan 

dan perubahan perilaku (Maulana, 2019). 

Pendidikan kesehatan pada anak diare perlu 

dilakukan pada orang tua agar dapat 

meminimalisir resiko lebih lanjut karena orang 

tua berperan penting dalam kesehatan anak 

(Gurning, 2014). 

Metode dalam penyampaian 

Pendidikan kesehatan pada anak diare adalah 

dengan demonstrasi dilengkapi media leaflet 

sebagai pendukung (Ponidjan, dkk. 2017). 

Media leaflet memiliki efektifitas dalam 

meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap, 

sedangkan sikap akan mempengaruhi perilaku 

(Wulandari, dkk. 2020). 

KESIMPULAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

anak diare dalam pemenuhan peningkatan 

pengetahuan dan manajemen kesehatan dengan 

tindakan pendidikan kesehatan pada ibu dengan 

anak diare didapatkan hasil ibu pasien sudah 

mengetahui apa itu diare, penyebab diare, 

pencegahan diare, penanganan diare, manfaat 

dan langkah mencuci tangan dengan benar serta 

cara membuat oralit di rumah, ibu pasien 

tampak sudah jelas dan paham dengan 

pendidikan kesehatan yang diberikan dengan 

bukti nilai kuisioner 10 dari 10 soal. 

 

SARAN 

1. Bagi Pasien 

Anak dengan diare diharapkan dapat 

mengetahui apa itu diare, bagaimana 

penanganan diare, manfaat dan langkah 

mencuci tangan dengan benar serta cara 

membuat oralit di rumah. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit khususnya RSUD 

Simo dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan kerjasama 

baik antar tim kesehatan maupun dengan 

pasien sehingga asuhan keperawatan yang 

diberikan dapat mendukung kesembuhan 

pasien. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang lebih berkualitas dengan 

mengumpulkan aplikasi riset dalam setiap 

tindakan yang dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang profesional, 

trampil, inovatif, dan bermutu dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang 

komperhensif, berdasarkan ilmu dan kode 

etik keperawatan. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan bisa memberikan tindakan 

pengelolaan selanjutnya berkaitan dengan 

pendidikan kesehatan terhadap pemenuhan 

peningkatan pengetahuan dan manajemen 

kesehatan pada anak dengan diare. 
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