
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut definisi World Health Organization, Diare merupakan buang air 

besar dengan konsistensi cair ( mencret ) sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu 

hari ( 24 jam ). Dua kriteria penting harus ada yaitu buang air besar dan sering. 

Diare didefinisikan sebagai imflamasi pada membran mukosa lambung dan usus 

halus yang ditandai dengan diare, muntah – muntah yang berakibat kehilangan 

cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan 

elektrolit dalam tubuh. ( Betz, 2009 ). 

Diare akut adalah buang air besar ( defekasi ) dengan tinja berbentuk cair  

atau setengah padat, kandungan air tinja lebih banyak dari pada biasanya lebih dari 

200 gram atau 200 ml/24 jam. Definisi lain memakai frekuensi yaitu buang air 

besar encer lebih dari 3 kali perhari. Buang air besar tersebut dapat/tanpa disertai 

lendir dan darah. 

Penularan diare karena infeksi melalui transmisi fekal langsung dari penderita 

diare atau melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri pathogen 

yang berasal dari tinja manusia atau hewan atau bahan muntahan penderita juga 

dapat terkena melalui aktifitas seksual kontak oral – genital atau oral – anal. ( 

Sudoyo Aru, dkk 2009 ) 

  



 
 

Hal yang bisa menyebabkan balita mudah terserang penyakit diare adalah 

prilaku hidup yang kurang baik dan keadaan lingkungan yang buruk. Diare dapat 

berakibat fatal apabila tidak ditangani  secara serius karena tubuh balita sebagian 

besar terdiri dari air sehingga bila terjadi diare sangat mudah terkena dehidrasi  ( 

Kemenkes, 2010 ). 

Di Indonesia target cakupan pelayanan penderita diare semua umur yang 

datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita diare 

semua usia ( Insidens Diare semua umur dikali jumlah penduduk diwilayah kerja 

dalam waktu satu tahun ). Tahun 2016 jumlah penderita diare semua umur yang 

dilayani di sarana kesehatan sebanyak 3.176.079 penderita dan terjadi peningkatan 

pada tahun 2017 yaitu menjadi 4.274.790 penderita atau 60.4% dari perkiraan 

diare di sarana kesehatan. Insiden diare semua umur secara nasional adalah 

270/1.000 penduduk ( rapid survei Diare tahun 2015). Target cakupan pelayanan 

penderita Diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari 

perkiraan jumlah penderita Diare Balita ( Insidens Diare Balita dikali jumlah 

Balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun ). ( Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia 2017 ). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi diare 

berada diurutan ke – 4 pada pasien rawat jalan di tahun 2018. 

 

 

 



 
 

Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 10 Penyakit Tertinggi Di Kota Sukabumi  Tahun 2018 

 
No  Jenis Penyakit Total Kasus Persentase 

1 Penyakit ISPA tidak spesifik 73455 23, 2 % 

2 Nasofaringitis akut ( Common Cold ) 42313 13, 3 % 

3 Hipertensi primer 41197 13, 0 % 

4 Diare dan gastroentritis 29689 9, 3 % 

5 Myalgia  28597 9, 0 % 

6 Demam yang tidak diketahui sebabnya 23643 7, 4 % 

7 Tukak lambung 23234 7, 3 % 

8 Faringitis akut 19892 6, 2 % 

9 Diabetes melitus tidak spesifik 17348 5, 4 % 

10 Skabies 16975 5, 3% 

 Sumber : Data dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2018  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Benteng, Diare menempati 

urutan ke 5 dari 10 kasus tertinggi pada tahun 2018, dengan rangkaian data sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 

Distribusi Frekuensi 10 Penyakit Tertinggi Di Puskesmas Benteng Kota 

Sukabumi 2018 
No Nama Penyakit Jumlah Persentase  

1 Hipertensi 10.960 23,9 % 

2 ISPA 9.255 20,2 % 

3 Diabetes Melitus 6.865 15,0 % 

4 Faringitis  4.909 10,7 % 

5 Diare  3.423 7,4 % 

6 Commond Cold 3.045 6,6 % 

7 Gastritis  2.514 5,4 % 

8 Dermatitis  2.170 4,7 % 

9 Conjungtivitis  1.794 3,9 % 

10 Demam Tidak di Ketahui Sebabnya 809 1,7 % 

Sumber : laporan tahunan di wilayah kerja Puskesmas Benteng Kota 

Sukabumi. 



 
 

       Berdasarkan data diatas, Diare berada pada urutan ke 5 di wilayah kerja 

Puskesmas Benteng Kota Sukabumi selama satu tahun terakhir dengan jumlah  

sebanyak 3.423 kasus dengan persentase 7,4 % . 

Menurut ( Widoyono, 2011 ) ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko 

balita mengalami diare seperti faktor lingkungan yang meliputi pengolahan 

sampah, saluran limbah maupun sumber air. Pengolahan sampah dan saluran 

limbah yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya diare pada balita, hal ini 

disebabkan karena vektor lalat yang hinggap disampah atau limbah lalu kemudian 

hinggap dimakanan. Selain itu, diare dapat terjadi apabila seseorang menggunakan 

air yang sudah tercemar baik tercemar dari sumbernya, selama perjalanan sampai 

ke rumah – rumah, atau tercemar pada saat disimpan di rumah. Selain itu 

kebiasaan mencuci tangan pada saat memasak makanan atau sesudah buang air 

besar akan memungkinkan terkontaminasi langsung. 

Disamping faktor risiko ada beberapa faktor dari penderita yang dapat 

meningkatkan kecenderungan untuk diare antara lain : kurang gizi/malnutrisi 

terutama anak yang gizi buruk, penyakit imunodifisiensi/imunosupresi dan 

penderita campak, selain faktor penderita peranan orangtua dalam pencegahan dan 

perawatan anak dengan diare sangatlah penting. Faktor yang mempengaruhi yaitu 

umur ibu, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu mengenai hidup sehat dan 

pencegahan terhadap penyakit. Rendahnya tingkat pengetahuan ibu tentang 

pencegahan diare dan perawatan anak dengan diare merupakan penyebab anak 



 
 

terlambat ditangani sehingga beresiko mengalami dehidrasi. ( Kemenkes RI, 

2011). 

Oleh karena itu dalam hal ini peran dan fungsi perawat dituntut untuk dapat 

memberikan asuhan atau pelayanan keperawatan yang komprehensif pada pasien 

diare, tidak hanya pada fisik klien tetapi juga pada psikologis klien. Karena 

timbulnya berbagai manifestasi klinis pada penderita diare menimbulkan masalah 

biologis, psikologis, dan sosial. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya 

tulis ilmiah ini dengan judul “ Asuhan Keperawatan keluarga An Y dengan Diare 

pada keluarga Tn Y di kelurahan Benteng wilayah Puskesmas Benteng Kota 

Sukabumi ”. 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatakan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan diare yang komprehensif 

meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses 

keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan diare. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan diare. 



 
 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

diare. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan diare. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan diare. 

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan pada klien dengan 

diare. 

 

C. Metode dan Tekhnik Penulisan 

1) Metode Penulisan 

       Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam proses keperawatan pada klien Diare. 

2) Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

       Penulis mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan klien, keluarga 

klien, perawat ruangan, dan tenaga kesehatan lain yang terkait dengan 

kasus ini. 

b. Observasi 

Penulis mengadakan pengamatan langsung pada klien dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 

 

 



 
 

c. Pemeriksaan Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan pada klien 

yang mempunyai masalah kesehatan dan keperawatan berkaitan dengan 

keadaan fisik dengan menggunakan pendekatan persistem dengan teknik 

inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. 

d. Studi Dokumentasi 

Melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang diperoleh 

dengan melihat status klien. 

e. Studi Kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

berbagai buku, artikel, dan makalah sebagai referensi yang berhubungan 

dengan studi kasus. 

f. Pengolahan Data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan cara mengklasifikasikan, 

menginterpretasikan, mendokumentasikan, dan memverifikasikan, 

selanjutnya disajikan secara tekstural. 

 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan  

Terdiri dari uraian yang melatarbelakangi serta mendorong penulis dalam 

pengambilan kasus, tujuan penulisan yang dicapai metode penulisan dan tekhnik 

pengumpulan data, sistematika yang digunakan dalam studi kasus. 



 
 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini memberikan gambaran permasalahan secara teoritis yang meliputi 

konsep- konsep dasar mengenai Diare, etiologi Diare, Anatomi Fisiologi Diare, 

Patofisiologi Diare, Manifestasi Klinis, Pemeriksaan Diagnostik, Manajemen 

Medik, dan Teori, Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Keluarga. 

BAB III Tinjauan Kasus dan Pembahasan 

Memberikan gambaran tentang hal-hal yang terdapat pada saat melaksanakan 

Asuhan Keperawatan mengenai Diare meliputi Pengkajian Keluarga, Perumusan 

Diagnosa Keperawatan Keluarga, Intervensi, Implementasi, Evaluasi, dan catatan 

Perkembangan. Pada bab ini juga terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang 

kesenjangan antara teoritis. 

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi 

Penjelasan singkat mengenai hal – hal yang sudah ditulis sebelumnya sekaligus 

memberi rekomendasi kepada pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas 

asuhan keperawatan. 

 


