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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurangnya pengetahuan masih menjadi salah satu faktor penyebab 

munculnya masalah kesehatan, akan tetapi masih banyak factor lain yang dapat 

menyebabkan munculnya masalah kesehatan tersebut, diantaranya adalah factor 

ekonomi yang dimana problem saat ini adalah masih banyak tingkat ekonomi yang 

rendah. Masalah ekonomi ini dapat mempengaruhi terhadap kesehatan seperti, 

kurang asupan makanan yang sehat atau tidak terjamin dengan kebersihannya. 

Salah satu akibat dari konsumsi makanan tersebut yaitu diare. 

Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah global karena dengan 

derajat kesakitan yang masih sangat tinggi di berbagai negara dan juga penyakit 

diare menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan tingginya angka kesakitan 

pada anak di dunia (siregar , 2015). 

Diare adalah penyakit atau gejala infeksi yang sering menyerang manusia 

terutama anak, di karenakan anak daya tahan tubuhnya belum kuat atau masih 

lemah, dan juga di usia ini anak masih mengalami fase oral dan anak suka 

memasukan benda-benda apapun yang di pegang olehnya ke dalam mulut dan 

kuman-kuman pun masuk ke dalam tubuh.(sanusingawi , 2011) 

Anak yang terkena penyakit diare biasanya mengalami lebih sering kencing 

dan ketika buang air besar, tinjanya encer dan juga di sertai dengan kondisi mata 

cekung, penglihatan ubun-ubun, turgor kulit menurun ,membrane mukosa kering, 
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pucat, anorexia, muntah, dema, pernafasan dan nadi cepat, dan urin keluar sedikit 

atau tidak keluar. ( yuliani,2011 ) 

Berdasarkan data dari WHO ( World Health Organization ) yang di kutip 

oleh ( siregar 2015 ). Ada 1,5 juta anak mengalami kematian setiap tahunnya, yang 

menjadi penyebab nomor satu tingginya kasus kematian tersebut di karenakan 

penyakit diare, program rehidrasi atau terapi dapat di turunkan, namun angka 

kesakitan dan kematian masih sangat tinggi. Dan Terdapat 1,7 miliar terjadi kasus 

kesakitan diare di dunia setiap tahunnya. Data ini di dapatkan dari beberapa 

sumber, salah satunya hasil dari data (RISKESDAS) Riset kesehatan dasar 

nasional pada tahun 2013, yang mengalami di Indonesia itu berasal dari berbagai 

umur, namun anak menjadi prevalensi tertinggi yang mengalalami kasus diare, 

pada usia <1 thn (7%) dan 1-4 thn (6,7). Penyakit diare merupakan penyakit 

potensial KLB atau kejadian luar biasa karena sering terjadi kematian setelah 

mengalami penyakit diare ini. 

Kota Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang berada di jawa barat 

dengan prevalensi penyakit diare 29,473 kasus setiap tahunnya, penyakit diare ini 

semakin tahun semakin meningkat jumlah kasusnya, maka dari itu pencegahan 

diare harus segera di lakukan dengan cepat dan akurat, supaya tidak menambah 

dan untuk mengurangi angka kesakitan karena diare,  

Perawatan bisa di lakukan dengan cara memberikan makanan padat kepada 

anak, melanjutkan memberikan ASI serta susu formula, beri gula dan garam yang 

sudah di larutkan atau untuk mengganti cairan yang telah hilang, makanan yang di 

berikan pada anak seperti biasa namun harus menghindari makanan yang 
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mengandung lebih serat, dan jangan hambat kuman yang keluar dengan 

memeberikan obat yang anti diare (Sofwan, 2010).  

Dan ada beberapa hal-hal lainnya yang bisa di lakukan sebagai upaya 

perawatan agar tidak terjadi penyakit diare berdasarkan penjelasan (Kemenkes, 

2010) yaitu bisa di mulai dari hal sederhana seperti mencuci tangan dengan air 

mengalir, pembuangan tinja tepat, mencuci botol susu, memberikan makanan 

tinggi serat, memperbaiki makanan pendamping ASI serta memberikan imunisasi 

campak untuk mencegah terjadinya diare yang lebih berbahaya. 

Selain itu masalah kurangnya pengetahuan orang tua, sebagian orang tua 

tidak mengetahui tentang dampak bahaya penyakit diare jika tidak mendapatkan 

pertolongan segera. Tidak sedikit orang tua yang menganggap diare sebagai 

penyakit yang tidak berbahaya karena mereka menganggap bahwa hal tersebut 

sudah biasa terjadi pada anak usia 1-5 tahun. Namun pada kenyataannya, diare 

dapat menyebabkan kehilangannya cairan elektrolit sedangkan apabila terus-

menerus di biarkan tentu ini akan berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan. 

Oleh karena itu, Disini peran perawat sangatlah penting sebagai pemberi 

asuhan keperawatan, perawat harus memberikan pengetahuan kepada orang tua 

yang mempunyai balita tentang penyakit diare, seperti penyebabnya, gejala, apa 

dampaknya, cara pencegahannya dan bagaimana cara menanggulangi kasus diare 

ini secara tepat dan cepat sehingga angka kasus pada kesakitan diare menurun. 

 Berdasarkan pembahasan dan uraian data diatas, penulis sangat tertarik untuk 

menyusun penulisan karya tulis ilmiah ini dengan judul Asuhan keperawatan An.A 
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Dengan Diare pada keluarga Tn.Y di Kelurahan Limusnunggal Puskesmas 

Limusnunggal Kota Sukabumi 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Penulisan Karya Tulis Ilimiah ini yaitu untuk mendapatkan 

pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

langsung pada klien diare yang kompherenshif meliputi aspek bio-psiko-sosial 

dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada salah satu 

anggota keluarga dengan diare. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada salah satu anggota 

keluarga dengan diare 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada salah satu 

anggota keluarga  dengan diare 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan kepada salah satu anggota 

keluarga dengan diare 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada salah satu anggota dengan diare 

f. Mampu membandingkan antara konsep awal dan kenyatan hasil yang di 

dapatkan di lapangan 
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C. Metode Telahan 

 Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

melalui pendekataan proses keperawatan dengan teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Deskriptip 

 Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode deskriftif yaitu 

sifat masalah yang di gambarkan lalu di jadikan bahan, tujuannya untuk 

memecahkan suatu masalah dengan studi kasus dan pendekatan asuhan 

keperawatan kepada salah satu anggota keluarga yang sakit diare. 

2. Teknik pengumpulan data 

 Ada bebepa teknik atau cara mengumpulkan data yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan atau memeberikan beberapa pertanyaan 

kepada anggota keluarga khususnya keluarga yang terkait dengan diare, 

untuk memperoleh atau mengumpulkan data-data yang menjadi factor 

masalah kesehatan yang sesuai dengan keluarga klien hadapi 

b. Observasi  

Observasi adalah menganalisa atau melakukan tindakan dengan cara 

mengamati klien mulai dari sikap, fisik dan prilaku klien.yang bertujuan 

untuk mengambil diagnosis keperawatannya. 

Mempelajari laporan, data, serta catatan-catatann medis yang ada di 

puskesmas dan juga dokumen-dokumen yang lain untuk membedakan 

atau membandingkan dengan data penulis 
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c. Pemeriksaan Fisik 

Menentukan ada atau tidaknya penyakit yaitu dengan proses inspeksi 

tubuh dan system tubuh yang meliputi yaitu dengan teknis inspeksi, 

auskultasi, perkusi dan palpasi 

d. Studi Kepustakaan 

Teknik mengumpulan data yaitu dengan cara melakukan telahan ke 

berbagai sumber buku dan mempelajari buku-buku referensi keperawatan 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

1) Sumber data primer dan sekunder 

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung oleh penulis 

dari anggota keluarga, Data sekunder sumbernya adalah data yang di 

dapatkan dari petugas puskesmas atau orang terdekat lainya 

2) Jenis data: objektif dan subjectif 

Data obejectif adalah data yang  telah di analisa serta di observasi 

dan juga bisa di ukur, Data subjectif adalah data-data yang di peroleh 

oleh penulis dari klien secara langsung dan sama dengan kejadian dan 

situasinya. 

D. Sistematika Penulisan 

Penyusunan KTI ( karya tulis ilmiah ) ini terdiri dari IV BAB yang di susun 

secara rinci dan sistematis . Penulis memberi konsep perihal isi dari setiap BAB 

nya yaitu yang ada di bawah ini : 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada BAB I menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi penulisan karya 

tulis ilmiah ini, yang bertujuan untuk mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, 

teknik pengumpulan data dan metode penulisan serta bagaimana sistematika yang 

di gunakan dalam penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II menjelaskan tentang gambaran penyakit diare, serta konsep-konsep 

asuhan keperawatan dengan diare yang di susun secara rinci dan sistematis mulai 

dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sudah di 

lakukan di lapangan. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB III ini menjelaskan tentang laporan-laporan dan pembahasan-

pembahasan  asuhan keperawatan keluarga dengan diare yang di lakukan dari awal 

pendekatan yaitu mengenai proses keperawatan yang di mulai dari pengkajian, 

mengdiagnosa, merencanakan, melaksakan dan mengevaluasi.  

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

BAB IV ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh rangkaian karya tulis 

ini agar menjadi karya tulis yang dapat di jadikan sebuah sumber dan literasi. 
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