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ABSTRAK 

Latar Belakang; Gastroenteristis akut yang ditandai dengan diare dan beberapa 

kasus muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan elektrolit yang 

menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Sebagai gambaran 

17% kematian anak di dunia disebabkan oleh diare. Di Indonesia diperoleh diare 

merupakan penyebab kematian bayi 42% dibanding pneumonia 24%. Kematian 

golongan usia 1-4 tahun karena diare 25,2% dibandingkan pneumonia 15,5%. 

(Riskesdas, 2007).  

Tujuan;  Mengetahui bagaimana asuhan keperawatan pada pasien anak dengan 

Gastroenteritis.  

Metode; Jenis tulisan ini adalah penulisan deskriptif dalam bentuk studi kasus 

dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaanpelaksanaan dan 

evaluasi. Hasil; Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada kedua pasien 

diagnosa yang sama seperti hipovolemi, resiko ketidakseimbangan elektrolit, 

defisit nutrisi, hipertermi dan gangguan rasa nyaman. Adapun diagnosa berbeda 

seperti nyeri akut, resiko infeksi, resiko jatuh dan defisit pengetahuan.  

Kesimpulan; Dari semua masalah yang muncul seperti hipovolemi, resiko 

ketidakseimbangan elektrolit, defisit nutrisi, hipertermi, gangguan rasa nyaman, 

nyeri akut, resiko infeksi, resiko jatuh dan defisit pengetahuan dapat teratasi 

selama 3 hari pada pasien anak 1 dan pasien anak 2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah  

Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang  termasuk di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab 

kematian dan kesakitan tertinggi pada anak, terutama usia di bawah 5 tahun.Di 

dunia, 6 juta anak meninggal tiap tahun karena diare dan sebagian besar 

kejadian tersebut terjadi di negara berkembang.  Sebagai gambaran 17% 

kematian anak di dunia disebabkan oleh diare. Di Indonesia diperoleh diare 

merupakan penyebab kematian bayi 42% dibanding pneumonia 24%. 

Kematian golongan usia 1-4 tahun karena diare 25,2% dibandingkan 

pneumonia 15,5%. (Riskesdas, 2007). 

Diare adalah buang air besar yang terjadi pada bayi dan anak yang 

sebelumnya nampak sehat, dengan frekuensi tiga kali atau lebih per hari, 

disertai perubahan tinja menjadi cair, dengan atau tanpa lendir dan darah. 

Apabila pada diare pengeluaran cairan melebihi pemasukan maka akan terjadi 

defisit cairan tubuh, maka akan terjadi dehidrasi. Berdasarkan derajat dehidrasi 

maka diare dapat dibagi menjadi diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan 

sedang dan diare dehidrasi berat. Pada dehidrasi berat terjadi defisit cairan 

sama dengan atau lebih dari 10% berat badan. Anak dan terutama bayi 

memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita dehidrasi dibandingkan orang 

dewasa (Rudolp,2008) 

Menurut Suharyono (2008) gastroenteritis akut didefinisikan sebagai buang
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 air besar dengan tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak 

dari normal, berlangsung kurang dari 14 hari. Sedangkan menurut Priyanto 

(2008) gastroenteritis kronik yaitu yang berlangsung lebih dari 14 hari. 

Gastroenteritis atau diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari 

penyebab gastroenteritis yang terbanyak adalah gastroenteritis infeksi. 

Gastroenteritis atau diare infeksi dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit. 

Diare merupakan salah satu penyebab kematian pada balita, diare sering kali 

memicu tejadinya dehidrasi dari sedang dan berat bahkan kematian, infeksi 

merupakan penyebab terjadinya diare, kasus diare diprovinsi kalimantan timur 

menunjukkan pada tahun 2014 mencapai 81,913 kasus dengan kematian 

sebanyak 46 kasus (Dinkesprov Kaltim 2015). 

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Samarinda (2015) diare di Samarinda 

terjadi pada semua golongan usia, penderita terbanyak ditemukan pada usia 1-

5 tahun yaitu 500 kasus, sementara data Puskesmas Karang Asam Kota 

Samarinda pada tahun 2016 data menunjukan diare pada usia 1-5 sebanyak 202 

kasus. 

Angka kematian yang tinggi akibat diare akan berdampak negatif pada 

kualitas pelayanan kesehatan karena angka kematian anak (AKA) merupakan 

salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan yang optimal, kurang 

berhasilnya usaha dalam proses pencegahan diare merupakan salah satu faktor 

yang harus diperhatikan karena jika upaya pencegahan tidak ditangggulangi 

dengan baik, maka peningkatan penyakit diare pada balita akan semakin 

meningkat (Depkes, 2010). Faktor-faktor penyebab diare akut pada balita ini 
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adalah faktor lingkungan, tingkat pengetahuan ibu, sosial ekonomi masyarakat, 

dan makanan atau minuman yang di konsumsi (Rusepno, 2008). Menurut 

penelitian Hazel ( 2013), faktor-faktor risiko terjadinya diare persisten yaitu : 

bayi berusia kurang atau berat badan lahir rendah (bayi atau anak dengan 

malnutrisi, anak-anak dengan gangguan imunitas), riwayat infeksi saluran 

nafas, ibu berusia muda dengan pengalaman yang terbatas dalam merawat 

bayi,tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu mengenai higienis, kesehatan dan 

gizi, baik menyangkut ibu sendiri ataupun bayi, pengetahuan, sikap, dan 

perilaku dalam pemberian ASI serta makanan pendamping ASI, pengenalan 

susu non ASI/ penggunaan susu botol dan pengobatan pada diare akut yang 

tidak tuntas. Seseorang dapat menjadi sehat atau sakit akibat dari kebiasaan 

atau perilaku yang dilakukannya. Kebiasaan yang tidak sehat dapat menunjang 

terjadinya penyakit, sedangkan kebiasaan yang sehat dapat membantu 

mencegah penyakit (Soemirat, 2004). Perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan gizi berpengaruh terhadap status gizi anak, status gizi yang baik 

dapat mencegah terjadinya berbagai macam penyakit termasuk juga diare 

(Budiarti, Wahjurini, & Suryawati, 2011). 

Pada  diare akut dengan dehidrasi berat, volume darah berkurang sehingga 

dapat terjadi dampak negatif pada bayi dan anak–anak antara lain syok 

hipovolemik (dengan gejala-gejalanya yaitu denyut jantung menjadi cepat, 

denyut nadi cepat, kecil, tekanan darah menurun, pasien lemah, kesadaran 

menurun, dan diuresis berkurang), gangguan elektrolit, gangguan 

keseimbangan asam basa, gagal ginjal akut, dan proses tumbuh kembang  anak 
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terhambat yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak di masa 

depan. Kasus diare yang ditangani di Kota Samarinda pada tahun 2016 

sebanyak 12.056 kasus. Kasus terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan  

Samarinda Utara. Terbanyak kedua kasus diare terjadi di wilayah Kecamatan 

Palaran, diurutan ketiga kasus diare terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan. 

 

1. 2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

tulisan ini adalah bagaimana pendekatan asuhan keperawatan pada anak 

dengan gastroenteritis. 

 

1. 3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendapatkan gambaran secara umumtentang asuhan keperawatan pada 

anak dengan gastroenteritis. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Memperoleh pengalaman dalam: 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian kepada anak gastroenteritis 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan dari hasil pengkajian. 

1.3.2.3 Menyusun perencanaan keperawatan lebih lanjut dalam penanganan. 

1.3.2.4 Melaksanakan intervensi keperawatan yang telah disusun. 

1.3.2.5 Mengevaluasi hasil keperawatan pada anak dengan gastroenteritis. 
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1. 4   Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan memperoleh 

pengalaman dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya pada asuhan 

keperawatan pada 2 bayi dengan usia  0-24 bulan dengan gastroenteritis. 

1.4.2 Bagi Tempat Penulisan  

Hasil dari studi kasus ini diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada petugas klinis di RSU Samarinda Medika Citra di ruang perawatan 

anak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam asuhan keperawatan pada 

anak dengan gastroenteritis. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan. 

 Penulisan ini bertujuan untuk perkembangan ilmu keperawatan 

khususnya Prodi DIII Keperawatan dapat menjadi sumber data bahan 

perbandingan bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian sejenis 

yang lebih kompleks. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis 

2.1.1 Definisi 

Gastroenteritis akut adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung 

yang akut dengan kerusakan erosi pada bagian superficial (Mattaqin & 

Kumala, 2011). Gastroenteristis akut yang ditandai dengan diare dan pada 

beberapa kasus muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan elektrolit 

yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit (Betz & 

Linda, 2009). 

Diare akut adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali 

perhari, disertai perubahan konsistensi tinja mejadi cair dengan atau tanpa 

lendir dan darah yang berlangsung kurang dari satu minggu. Pada bayi yang 

minum ASI sering frekuensi buang air besarnya lebih dari 3 – 4 kali per hari, 

keadaan ini tidak dapat disebut diare, tetapi masih bersifat fisiologis atau 

normal. Selama berat badan bayi meningkat normal, hal tersebut tidak 

tergolong diare, tetapi merupakan intoleransi laktosa sementara akibat belum 

sempurnanya perkembangan saluran cerna.  

Untuk bayi yang minum ASI secara eksklusif definisi diare yang praktis 

adalah meningkatnya frekuensi buang air besar atau konsistensinya menjadi 

cair yang menurut ibunya abnormal atau tidak seperti biasanya. Kadang – 

kadang pada seorang anak buang air besar kurang dari 3 kali perhari, tetapi 

konsistensinya cair, keadaan ini sudah dapat disebut diare.
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2.1.2 Etiologi 

Pada saat ini, dengan kemajuan di bidang teknik laboratorium kuman-

kuman patogen telah dapat diidentifikasikan dari penderita diare sekitar 80 % 

pada kasus yang datang disarana kesehatan dan sekitar 50 % kasus ringan di 

masyarakat. Pada saat ini telah dapat diidentifikasi tidak kurang dari 25 jenis 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare pada anak dan bayi. 

Penyebab infeksi utama timbulnya diare umumnya adalah golongan virus, 

bakteri dan parasit. Dua tipe dasar dari diare akut oleh karena infeksi adalah 

non inflammatory dan inflammatory.  

Hampir sekitar 70%-90% penyebab dari diare sudah dapat dipastikan. 

Secara garis besar penyebab diare dikelompokkan menjadi penyebab 

langsung atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau mempercepat  

terjadinya diare. Penyebab diare akut dapat dibagi menjadi dua golongan, 

diare sekresi (secretory diarrhoea) dan diare osmotis (osmotic diarrhea).  

Diare sekresi dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain (Sodikin, 2011):  

2.1.2.1 Infeksi virus, kuman-kuman pathogen, atau penyebab lainnya (seperti 

keadaan  gizi / gizi buruk, hygiene atau sanitasi yang buruk, kepadatan 

penduduk, sosial budaya, dan sosial ekonomi).  

2.1.2.2 Hiperperistaltik usus halus yang dapat disebabkan oleh bahan-bahan 

kimia, makanan (seperti keracunan makanan, makanan yang pedas atau 

terlalu asam), gangguan psikis (ketakutan, gugup), gangguan saraf, hawa 

dingin atau alergi, dan sebagainya.  

2.1.2.3 Defisiensi imun terutama SigA (Secretory Immunoglobulin A) yang 
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mengakibatkan berlipat gandanya bakteri atau flora usus dan jamur 

(terutama Candida).  

2.1.2.4 Diare osmotik (osmotic diarrhea) disebabkan oleh malabsorpsi makanan, 

kekurangan kalori protein (KKP), bayi berat badan lahir rendah (BBLR), 

dan bayi baru lahir.  

2.1.3 Patofisiologi 

Secara patofisiologi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

kerusakan mukosa lambung, meliputi : (1) kerusakan mukosa barrier yang 

menyebabkan difusi balik ion H+meningkat; (2) perfusi mukosa lambung 

yang terganggu; dan (3) jumlah asam lambung yang tinggi (Wehbi, 2009 

dalam Muttaqin dan Kumala 2011).  

Faktor- faktor tersebut biasanya tidak berdiri sendiri, contohnya, stress 

fisik akan menyebabkan perfusi mukosa lambung terganggu sehingga timbuk 

daerah-daerah infark kecil; selain itu sekresi asam lambung juga terpacu. 

Mucosal barrier pada pasien strees fisik biasanya tidak terganggu (Muttaqin 

& Kumala, 2009).  

Gastroenteristis Akut akibat infeksi H.pylori biasanya bersifat 

asimtomatik. Bakteri yang masuk akan memproteksi dirinya dengan lapisan 

mukus. Proteksi lapisan ini akan menutupi mukosa lambung dan melindungi 

dari asam lambung. Penetrasi atau daya tembus bakteri ke lapisan mukosa 

yang menyebabkan terjadinya kontak dengan sel-sel epithelial lambung dan 

terjadi adhesi (pelengketan) sehingga menghasilkan respons peradangan 

melalui pengaktifan enzim untuk mengaktifkan IL-8. Hal tersebut 
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menyebabkan fungsi barier lambung terganggu dan terjadilah gastroenteristis 

akut (Santacroce, 2008 dalam Muttaqin & Kumala, 2009).  

Widagdo (2011) menjelaskan bahwa virus tersebar dengan cara fekal-

oral bersama makanan dan minuman, dari beberapa ditularkan secara airborne 

yaitu norovirus, Virus penyebab diare secara selektif menginfeksi dan 

merusak sel-sel di ujung jonjot yang rata disertai adanya sebukan sel radang 

mononuclear pada lamina propania sedang pada mukosa lambung tidak 

terdapat perubahan walaupun penyakit dikenal sebagai gastroenteristis. 

Gambaran patologi tidak berkorelasi dengan gejala klinik, dan terlihat 

perbaikan proses sebelum gejala klinik hilang.  

Kerusakan akibat virus tersebut mengakibatkan adanya adanya absorpsi 

air dan garam berkurang dan terjadi perubahan keseimbangan rasio sekresi 

dan absorpsi dari cairan usus, serta aktivitas disakaridase menjadi berkurang 

dan terjadilah malabsorpsi karbohidrat terutama laktosa. Faktor penyebab 

gastroenteristis virus lebih banyak mengenai bayi dibandingkan dengan anak 

besar adalah fungsi usus berkurang, imunitas spesifik kurang, serta 

menurunnya mekanisme pertahanan spesifik seperti asam lambung dan 

mukus. Enteritis virus juga meningkatkan permiabilitas  terhadap  

makromolekul di dalam usus dan ini diperkirakan sebagai penyebab 

meningkatnya resiko terjadinya alergi makanan. 

Secara umum diare disebabkan 2 hal yaitu gangguan pada proses 

absorbsi atau sekresi. Terdapat beberapa pembagian diare:  

2.1.3.1. Pembagian diare menurut etiologi. 
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2.1.3.2. Pembagian diare menurut mekanismenya yaitu gangguan. 

(1). Absorbsi. 

(2). Gangguan sekresi. 

2.1.3.3. Pembagian diare menurut lamanya diare. 

(1). Diare akut yang berlangsung kurang dari 14 hari. 

(2). Diare kronik yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi 

non-infeksi.  

(3). Diare persisten yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi 

infeksi. 

Kejadian diare secara umum terjadi dari satu atau beberapa mekanisme 

yang saling tumpang tindih. Menurut mekanisme diare maka dikenal: Diare 

akibat gangguan absorpsi yaitu volume cairan yang berada di kolon lebih 

besar daripada kapasitas absorpsi. Disini diare dapat terjadi akibat kelainan di 

usus halus, mengakibatkan absorpsi menurun atau sekresi yang bertambah. 

Apabila fungsi usus halus normal, diare dapat terjadi akibat absorpsi di kolon 

menurun atau sekresi di kolon meningkat.  

Diare dapat juga dikaitkan dengan gangguan motilitas, inflamasi dan 

imunologi. 

(1). Gangguan absorpsi atau diare osmotik.  

Secara umum terjadi penurunan fungsi absorpsi oleh berbagai sebab 

seperti celiac sprue, atau karena:  

a. Mengkonsumsi magnesium hidroksida. 

b. Defisiensi sukrase-isomaltase adanya laktase defisien pada anak 
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yang lebih besar. 

c. Adanya bahan yang tidak diserap, menyebabkan bahan 

intraluminal pada usus halus bagian proksimal tersebut bersifat 

hipertonis dan menyebabkan hiperosmolaritas. Akibat perbedaan 

tekanan osmose antara lumen usus dan darah maka pada segmen 

usus jejenum yang bersifat permeabel, air akan mengalir ke arah 

lumen jejenum, sehingga air akan banyak terkumpul air dalam 

lumen usus. Na akan mengikuti masuk ke dalam lumen, dengan 

demikian akan terkumpul cairan intraluminal yang besar dengan 

kadar Na yang normal. Sebagian kecil cairan ini akan diabsorpsi 

kembali, akan tetapi lainnya akan tetap tinggal di lumen oleh 

karena ada bahan yang tidak dapat diserap seperti Mg, glukose, 

sukrose,laktose, maltose di segmen illeum dan melebihi 

kemampuan absorpsi kolon, sehingga terjadi diare. Bahan-bahan 

seperti karbohidrat dari jus buah, atau bahan yang mengandung 

sorbitol dalam jumlah berlebihan, akan memberikan dampak 

yang sama.  

(2). Malabsoprsi umum.  

Keadaan seperti short bowel syndrom, celiac, protein, peptida, 

tepung, asam amino dan monosakarida mempunyai peran pada gerakan 

osmotik pada lumen usus. Kerusakan sel (yang secara normal akan 

menyerap Na dan air) dapat disebabkan virus atau kuman, seperti 

Salmonella, Shigella atau Campylobacter. Sel tersebut juga dapat rusak 
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karena inflammatory bowel disease idiopatik, akibat toksin atau obat-

obat tertentu. Gambaran karakteristik penyakit yang menyebabkan 

malabsorbsi usus halus adalah atropi villi. Lebih lanjut, 

mikororganisme tertentu (bakteri tumbuh lampau, giardiasis, dan 

enteroadheren E. coli) menyebabkan malabsorbsi nutrien dengan 

merubah faal membran brush border tanpa merusak susunan anatomi 

mukosa. Maldigesti protein lengkap, karbohidrat, dan trigliserid 

diakibatkan insuficiensi eksokrin pankreas menyebabkan malabsorbsi 

yang signifikan dan mengakibatkan diare osmotik.  

Gangguan atau kegagalan ekskresi pankreas menyebabkan 

kegagalan pemecahan kompleks protein, karbohidrat, trigliserid, 

selanjutnya menyebabkan maldigesti, malabsorpsi dan akhirnya 

menyebabkan diare osmotik. Steatorrhe berbeda dengan malabsorpsi 

protein dan karbohidrat dengan asam lemak rantai panjang 

intraluminal, tidak hanya menyebabkan diare osmotik, tetapi juga 

menyebabkan pacuan sekresi Cl- sehingga diare tersebut dapat 

disebabkan malabsorpsi karbohidrat oleh karena kerusakan difus 

mukosa usus, defisiensi sukrosa, isomaltosa dan defisiensi congenital 

laktase, pemberian obat pencahar; laktulose, pemberian Mg hydroxide 

(misalnya susu Mg), malabsorpsi karbohidrat yang berlebihan pada 

hipermotilitas pada kolon iritabel. Mendapat cairan hipertonis dalam 

jumlah besar dan cepat, menyebabkan kekambuhan diare. Pemberian 

makan/minum yang tinggi KH, setelah mengalami diare, menyebabkan 
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kekambuhan diare. Infeksi virus yang menyebabkan kerusakan mukosa 

sehingga menyebabkan gangguan sekresi enzim laktase, menyebabkan 

gangguan absorpsi nutrisi lactose. 

Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare ada 3 macam 

yaitu:  

(1). Gangguan Osmotik  

Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap 

akan menyebabkan tekanan dalam rongga yang tidak dapat diserap 

akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus. Isi rongga 

usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk 

mengeluarkannya sehingga timbul diare. 

(2). Gangguan sekresi  

Akibat rangsangan tertentu (misalnya toksin) pada dinding usus 

akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit kedalam rongga 

usus dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi 

rongga usus. 

(3). Gangguan motilitas usus  

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya 

kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare.  

Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan 

bakteri kambuh berlebihan, selanjutnya timbul diare pula. Dari 

ketiga mekanisme diatas menyebabkan :  

 Kehilangan air dan elektrolit (terjadi dehidrasi) yang 

mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa (asidosis 
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metabolik hipokalemia)  

 Gangguan gizi akibat kelaparan (masukan kurang, pengeluaran 

bertambah)  

 Hipoglikemia  

 Gangguan sirkulasi darah  
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2.1.4 Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Malabsorbsi 

 Karbohidrat 

 Lemak 
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Faktor Makanan 

 Makanan basi 

 Beracun 

 Alergi makanan 

 

Faktor Infeksi 

 Virus 

 Bakteri 

 

Faktor Psikolog 

 Rasa takut 
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Kehilangan cairan dan 

elektrolit berlebihan 

Hivopolemia 

Suhu tubuh naik 

Agen Pirogenik 

Hipertermi  
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2.1.5 Manifestasi Klinis 

Menurut Manjoer Arief (2000) tanda dan gejala gastroenteritis dapat 

berupa bayi atau anak cengeng, gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan 

menurun, mengalami diare, feses cair dengan darah atau lendir, warna tinja 

berubah menjadi kehijauan karena tercampur empedu, anus dan sekitarnya 

menjadi lecet karena tinja menjadi asam, dehidrasi dan berat badan menurun. 

Infeksi usus menimbulkan tanda dan gejala gastrointestinal serta gejala 

lainnya bila terjadi komplikasi ekstra intestinal termasuk manifestasi 

neurologik. Gejala gastrointestinal bisa berupa diare, kram perut dan muntah. 

Sedangkan manifestasi sistemik bervariasi tergantung pada penyebabnya. 

Penderita dengan diare cair mengeluarkan tinja yang mengandung 

sejumlah ion natrium, klorida, dan bikarbonat. Kehilangan air dan elektrolit 

ini bertambah bila ada muntah dan kehilangan air juga meningkat bila ada 

panas. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis metabolik dan 

hipokalemia. Dehidrasi merupakan keadaan yang paling berbahaya karena 

dapat menyebabkan hipovolemia, kolaps kardiovaskuler dan kematian bila 

tidak diobati dengan tepat. Dehidrasi yang terjadi menurut tonisitas plasma 

dapat berupa dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik (hipernatremik) atau 

dehidrasi hipotonik. Menurut derajat dehidrasinya bisa tanpa dehidrasi, 

dehidrasi ringan, dehidrasi sedang atau dehidrasi berat. 
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Tabel 2.1 Derajat Dehidrasi Berdasarkan Persentase Kehilangan Air dari Berat 

Badan. 

Derajat Dehidrasi Dewasa  Bayi dan anak 

Dehidrasi Ringan 4% dari berat badan 5% dari berat badan 

Dehidrasi Sedang  6% dari berat badan 10% dari berat badan 

Dehidrasi Berat 8% dari berat badan 15% dari berat badan 

 

Tabel 2.2 Derajat Dehidrasi Berdasarkan Skor WHO 

Yang dinilai  SKOR 

A B C 

Keadaan Umun Baik  Lesu/haus Gelisah, lemas, mengantuk 

hingga syok. 

Mata  Biasa  Cekung  Sangat cekung  

Mulut  Biasa Kering  Sangat kering 

Turgor  Baik  Kurang  Jelek  

Ket. 

<2 Tanda di kolom B dan C : Tanpa Dehidrasi 

>2 Tanda di kolom B  : Dehidrasi ringan-sedang 

 2 Tanda di kolom C   : Dehidrasi berat 

 

Tabel.2.3 Tanda Klinis Dehidrasi 

 Ringan  Sedang  Berat  

Defisit Cairan 3-5% 6-8% >10% 

Hemodinamik  Takikardi, nadi 

lemah 

Takikardi, nadi sangat 

lemah, volume kolaps, 

hipotensi ortostatik 

Takitardi, nadi 

tak teraba, akral 

dingin, sianosis. 

Jaringan  Lidah kering, 

turgor turun 

Lidah keriput, turgor 

kurang 

Atonia, turgor 

buruk 

Urin  Pekat  Jumlah Turun Oliguria  

SSP Mengantuk  Apatis  Koma  

 

Infeksi ekstraintestinal yang berkaitan dengan bakteri enterik patogen 

antara lain : vulvovaginitis, infeksi saluran kemih, endokarditis, osteomielitis, 

meningitis, pneumonia, hepatitis, peritonitis dan septik trombophlebitis. 

Gejala neurologik dari infeksi usus bisa berupa paresthesia (akibat makan 
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ikan, kerang, monosodium glutamat) hipotoni dan kelemahan otot (C. 

botulinum). 

Manifestasi immun mediated ekstraintestinal biasanya terjadi setelah 

diarenya sembuh, contoh: Bila terdapat panas dimungkinkan karena proses 

peradangan atau akibat dehidrasi. Panas badan umum terjadi pada penderita 

dengan inflammatory diare.. Nyeri perut yang lebih hebat dan tenesmus yang 

terjadi pada perut bagian bawah serta rektum menunjukkan terkenanya usus 

besar. Mual dan muntah adalah simptom yang non spesifik akan tetapi 

muntah mungkin disebabkan oleh karena organisme yang menginfeksi 

saluran cerna bagian atas seperti: enterik virus, bakteri yang memproduksi 

enterotoksin, Giardia, dan Cryptosporidium.  

Muntah juga sering terjadi pada non inflammatory diare. Biasanya 

penderita tidak panas atau hanya subfebris, nyeri perut periumbilikal tidak 

berat, watery diare, menunjukkan bahwa saluran cerna bagian atas yang 

terkena. Oleh karena pasien immunocompromise memerlukan perhatian 

khusus, informasi tentang adanya imunodefisiensi atau penyakit kronis sangat 

penting. 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Diare akut secara arbitrer didefinisikan sebagai keluarnya satu atau lebih 

tinja diare per hari selama kurang dari 14 hari. Sebagian besar penyakit diare 

pad anak disebabkan oleh infeksi. Pada sebagian kasus, tidak perlu 

melakukan identifikasi terhadap organisme penyebab karena  proses penyakit 



 

 

47 

 

dan pengobatan serupa apapun penyebabnya. Terapi utama adalah rehidrasi 

dan pemeliharaan hidrasi sampai diare mereda serta menghindari malnutrisi 

akibat kekurangan asupan  nutrisi. 

Namun pada beberapa keadaan identifikasi patogen akan mengubah 

pengobatan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Apabila 

tinja mengandung leukosit atau darah makroskopik atau anak tampak toksik, 

kemungkinan infeksi bakteri invasif meningkat dan harus dilakukan biakan 

tinja. Demikian juga pada anak dengan gangguan kekebalan atau yang 

dirawat inap memerlukan evaluasi yang lebih ekstensif karena resiko infeksi 

oportunistik.bayi yang berusia kurang dari 2 bulan dengan diare merupakan 

kategori khusus. Infeksi bakteri lebih sering dan lebih parah pada kelompok 

usia ini. Selain itu virus atau bakteri enteroptogen dapat menimbulkan 

enteropatipasca enteritis yang memerlukan pemantauan nutrisi yang teliti. 

Pada kelompok usia ini lebih sering terjadi intoleransi laktosa persisten yang 

memerlukan perubahan temporer susu formula. Karena kemungkinan sekali 

anak perlu diperiksa untuk mengukur hidrasi dan nutrisi secara objektif (mis. 

Berat anak) serta dipantau selama perjalanan penyakitnya. Pada neonatus 

dengan diare diperlukan (pikiran terbuka) mengenai kemungkinan kausa 

noninfeksi dan diagnosis penyakit diare kongenital, termasuk gangguan 

malabsorpsi primer, kelainan transfortasi dan defek di struktur membran 

brush border, harus dipertimbangkan. 

(1). Rehidrasi Oral 

Penggunaan terapi rehidrasi oral (TRO) telah semakin luas diterima 
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diseluruh dunia karena merupakan terapi yang cepat, aman, efektif, dan 

murah untuk penyakit diare. Larutan rehidrasi oral efektif  dalam 

mengobati anak apa pun penyebab diare atau beberapa punkadar natrium 

serum anak saat awitan terapi. Larutan rehidrasi oral yang optimal harus 

dapat menggantikan air, natrium, kalium dan bikarbonat dan larutan 

tersebut juga harus isotonik atau hipotonik. Penambahan glukosa 

kedalam larutan meningkatkan penyerapan natrium dengan 

memanfaatkan kontransportasi natrium yang digabungkan dengan 

glukosa yang maksimal apanila konsentrasi glukosa tidak lebih daripada 

110-140mmol/L (2,0-2,5 g/L). 

(2). Asi ekslusif 

(3). Obat antidiare 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan laboratorium lengkap pada diare akut pada umumnya tidak 

diperlukan, hanya pada keadaan tertentu mungkin diperlukan misalnya 

penyebab dasarnya tidak diketahui atau ada sebab-sebab lain selain diare akut 

atau pada penderita dengan dehidrasi berat. Contoh : pemeriksaan darah 

lengkap, kultur urine dan tinja pada sepsis atau infeksi saluran kemih. 

Pemeriksaan laboratorium yang kadang-kadang diperlukan pada diare akut :  

(1). Darah : darah lengkap, serum elektrolit, analisa gas darah, glukosa darah, 

kultur dan tes kepekaan terhadap antibiotika.  

(2). Urine : urine lengkap, kultur dan test kepekaan terhadap antibiotika.  

(3). Tinja : 
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 Pemeriksaan makroskopik 

Pemeriksaan makroskopik tinja perlu dilakukan pada semua 

penderita dengan diare meskipun pemeriksaan laboratorium tidak 

dilakukan. Tinja yang watery dan tanpa mukus atau darah biasanya 

disebabkan oleh enterotoksin virus, protozoa atau disebabkan oleh 

infeksi diluar saluran gastrointestinal.  

Tinja yang mengandung darah atau mukus bisa disebabkan 

infeksi bakteri yang menghasilkan sitotoksin, bakteri enteroinvasif 

yang menyebabkan peradangan mukosa atau parasit usus seperti : E. 

histolytica, B. coli dan T. trichiura. Apabila terdapat darah biasanya 

bercampur dalam tinja kecuali pada infeksi dengan E. Histolytica 

darah sering terdapat pada permukaan tinja dan pada infeksi EHEC 

terdapat garis-garis darah pada tinja. Tinja yang berbau busuk 

didapatkan pada infeksi dengan Salmonella, Giardia, 

Cryptosporidium dan Strongyloides. 

 Pemeriksaan mikroskopik 

Pemeriksaan mikroskopik untuk mencari adanya lekosit dapat 

memberikan informasi tentang penyebab diare, letak anatomis serta 

adanya proses peradangan mukosa. Lekosit dalam tinja diproduksi 

sebagai respon terhadap bakteri yang menyerang mukosa kolon. 

Lekosit yang positif pada pemeriksaan tinja menunjukkan adanya 

kuman invasif atau kuman yang memproduksi sitotoksin seperti 

Shigella, Salmonella, C. jejuni, EIEC, C. difficile, Y. enterocolitica, V. 
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parahaemolyticus dan kemungkinan Aeromonas atau P. shigelloides. 

Lekosit yang ditemukan pada umumnya adalah lekosit PMN, 

kecuali pada S. typhii lekosit mononuklear. Tidak semua penderita 

kolitis terdapat lekosit pada tinjanya, pasien yang terinfeksi dengan E. 

histolytica pada umumnya lekosit pada tinja minimal.  

Parasit yang menyebabkan diare pada umumnya tidak 

memproduksi lekosit dalam jumlah banyak. Normalnya tidak 

diperlukan pemeriksaan untuk mencari telur atau parasit kecuali 

terdapat riwayat baru saja bepergian kedaerah resiko tinggi, kultur 

tinja negatif untuk enteropatogen, diare lebih dari 1 minggu atau pada 

pasien immunocompromised. Pasien yang dicurigai menderita diare 

yang disebabkan giardiasis, cryptosporidiosis, isosporiasis dan 

strongyloidiasis dimana pemeriksaan tinja negatif, aspirasi atau biopsi 

duodenum atau yeyunum bagian atas mungkin diperlukan. Karena 

organisme ini hidup di saluran cerna bagian atas, prosedur ini lebih 

tepat daripada pemeriksaan spesimen tinja. Biopsi duodenum adalah 

metoda yang spesifik dan sensitif untuk diagnosis giardiasis, 

strongylodiasis dan protozoa yang membentuk spora. E. hystolitica 

dapat didiagnosis dengan pemeriksaan mikroskopik tinja segar. 

Trophozoit biasanya ditemukan pada tinja cair sedangkan kista 

ditemukan pada tinja yang berbentuk. Tehnik konsentrasi dapat 

membantu untuk menemukan kista amuba. Pemeriksaan serial 

mungkin diperlukan oleh karena ekskresi kista sering terjadi 
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intermiten. Sejumlah tes serologis amubiasis untuk mendeteksi tipe 

dan konsentrasi antibodi juga tersedia. Serologis test untuk amuba 

hampir selalu positif pada disentri amuba akut dan amubiasis hati. 

Kultur tinja harus segera dilakukan bila dicurigai terdapat 

Hemolytic Uremic Syndrome, diare dengan tinja berdarah, bila 

terdapat lekosit pada tinja, KLB diare dan pada penderita 

immunocompromised.  

2.1.8 Komplikasi  

2.1.8.1. Dehidrasi (ringan, sedang, berat, hipotonik atau hipertonik). 

2.1.8.2. Renjatan hipovolemik. 

2.1.8.3. Hipokalemia (dengan gejala meteorismus, hipotoni otot, lemah, 

bradikardi, perubahan elektrokardiogram). 

2.1.8.4. Hipoglikemia. 

2.1.8.5. Intoleransi sekunder akibat kerusakan vili mukosa usus dan defisiensi 

enzim laktosa. 

2.1.8.6. Kejang yang terjadi pada dehidrasi hipertonik. 

2.1.8.7. Malnutrisi energi protein akibat muntah dan diare, jika lama atau kronik 

 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian  

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan secara 

sistematik  dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk 

mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien (setiadi, 
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2012:10). 

2.2.1.1 Identitas atau Biodata 

2.2.1.2 Anamnesis 

Fokus pengkajian menurut Doenges (2000 ) 

(1). Aktivitas / istirahat  

Gangguan pola tidur, misalnya insomnia dini hari, kelemahan, perasaan 

‘hiper’ dan ansietas, peningkatan aktivitas / partisipasi dalam latihan-

latihan energi tinggi.  

(2). Sirkulasi  

Perasaan dingin pada ruangan hangat. TD rendah takikardi, bradikardia, 

disritmia.  

(3). Integritas ego  

Ketidakberdayaan / putus asa gangguan ( tak nyata ) gambaran dari 

melaporkan diri-sendiri sebagai gendut terus-menerus memikirkan 

bentuk tubuh dan berat badan takut berat badan meningkat, harapan diri 

tinggi, marah ditekan. Status emosi depresi menolak, marah, ansietas.  

(4). Eliminasi  

Diare / konstipasi,nyeri abdomen dan distress, kembung, penggunaan 

laksatif / diuretik. Makanan, cairan. Lapar terus-menerus atau 

menyangkal lapar, nafsu makan normal atau meningkat. Penampilan 

kurus, kulit kering, kuning / pucat, dengan turgor buruk, pembengkakan 

kelenjar saliva, luka rongga mulut, luka tenggorokan terus-menerus, 

muntah, muntah berdarah, luka gusi luas.  
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(5). Higiene  

Peningkatan pertumbuhan rambut pada tubuh, kehilangan rambut ( aksila 

/ pubis ), rambut dangkal / tak bersinar, kuku rapuh tanda erosi email 

gigi, kondisi gusi buruk Neurosensori Efek depresi ( mungkin depresi ) 

perubahan mental ( apatis, bingung, gangguan memori ) karena mal 

nutrisi kelaparan.  

(6). Nyeri / kenyamanan  

Sakit kepala. Penurunan suhu tubuh, berulangnya masalah infeksi.  

(7). Penyuluhan / pembelajaran  

Riwayat keluarga lebih tinggi dari normal untuk insiden depresi 

keyakinan / praktik kesehatan misalnya yakin makanan mempunyai 

terlalu banyak kalori, penggunaan makanan sehat.  

Pada anamnesis perlu ditanyakan hal-hal sebagai berikut: lama diare, 

frekuensi, volume, konsistensi tinja, warna, bau, ada / tidak lendir dan 

darah. Bila disertai muntah: volume dan frekuensinya. Kencing: biasa, 

berkurang, jarang atau tidak kencing dalam 6 – 8 jam terakhir. Makanan 

dan minuman yang diberikan selama diare. Adakah panas atau penyakit 

lain yang menyertai seperti: batuk, pilek, otitis media, campak.  

Tindakan yang telah dilakukan ibu selama anak diare: memberi 

oralit, membawa berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit dan obat-

obatan yang diberikan serta riwayat imunisasinya. Gastroenteritis 

biasanya sering terjadi pada anak-anak usia 0-5 tahun (42%). Pengkajian 

meliputi: Nama, umur, agama, jenis kelamin, alamat, dapatkan riwayat 
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penyakit dengan cermat termasuk hal-hal berikut: 

 Seperti kemungkinan memakan makanan atau air yang 

terkontaminasi. 

 Kemungkinan infeksi ditempat lain (mis: pernafasan, infeksi saluran 

kemih) 

 Lakukan pengkajian fisik rutin. 

 Observasi adanya manifestasi gastroenteritis akut (lihat tabel) 

 Kaji adanya status dehidrasi (lihat tabel) 

 Catat keluaran fekal seperti jumlah, volume dan karakteristik. 

 Observasi dan catat adanya tanda-tanda yang berkaitan seperti 

muntah, kram, tenesmus. 

 Bantu dengan prosedur diagnostik seperti tampung spesimen sesuai 

kebutuhan, feses untuk pH, berat jenis, frekuensi,, HDL, elektrolit 

serum, kreatinin, BUN. 

 Deteksi sumber infeksi seperti periksa anggota rumah tangga lain 

dan rujuk pada pengobatan bila diindikasikan. 

 

2.2.1.3 Pemeriksaan Fisik 

Pada pemeriksaan fisik perlu diperiksa: berat badan, suhu tubuh, 

frekuensi denyut jantung dan pernapasan serta tekanan darah. Selanjutnya 

perlu dicari tanda-tanda utama dehidrasi: kesadaran, rasa haus dan turgor 

kulit abdomen dan tanda-tanda tambahan lainnya : ubun- ubun besar cekung 

atau tidak, mata : cowong atau tidak, ada atau tidak adanya air mata, bibir, 
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mukosa mulut dan lidah kering atau basah. 

Pernapasan yang cepat dan dalam indikasi adanya asidosis metabolik. 

Bising usus yang lemah atau tidak ada bila terdapat hipokalemi. 

Pemeriksaan ekstremitas perlu karena perfusi dan capillary refill dapat 

menentukan derajat dehidrasi yang terjadi. Penilaian beratnya atau derajat 

dehidrasi dapat ditentukan dengan cara: obyektif yaitu dengan 

membandingkan berat badan sebelum dan selama diare. Subyektif dengan 

menggunakan kriteria WHO, Skor Maurice King, kriteria MMWR dan lain-

lain dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Skor Maurice King (Sodikin, 2011)  

Bagian yang 

diperiksa 

Nilai untuk gejala yang ditemukan 

0 1 2 

Keadaan umum Sehat Gelisah, cengeng, 

apatis, ngantuk 

Mengigau, koma, 

syok 

Kekenyalan kulit Normal Sedikit kurang Sangat kurang 

Mata  Normal Sedikit kurang Sangat kurang 

Ubun-ubun besar Normal Sedikit kurang Samgat kurang 

Mulut  Normal Kering Kering dan sianosis 

Denyut nadi Kuat <120x/menit Sedang (120-

140)x/menit 

Lemah 

>140x/menit 

 

2.2.1.4 Pemeriksaan Diagnostik 

Pemeriksaan laboratorium lengkap pada diare akut pada umumnya 

tidak diperlukan, hanya pada keadaan tertentu mungkin diperlukan 

misalnya penyebab dasarnya tidak diketahui atau ada sebab-sebab lain 

selain diare akut atau pada penderita dengan dehidrasi berat. Contoh : 

pemeriksaan darah lengkap, kultur urine dan tinja pada sepsis atau infeksi 

saluran kemih. Pemeriksaan laboratorium yang kadang-kadang diperlukan 
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pada diare akut :  

(1). Darah : darah lengkap, serum elektrolit, analisa gas darah, glukosa 

darah, kultur dan tes kepekaan terhadap antibiotika.  

(2). Urine : urine lengkap, kultur dan test kepekaan terhadap antibiotika.  

(3). Tinja : 

 Pemeriksaan makroskopik:  

Pemeriksaan makroskopik tinja perlu dilakukan pada semua 

penderita dengan diare meskipun pemeriksaan laboratorium tidak 

dilakukan. Tinja yang watery dan tanpa mukus atau darah biasanya 

disebabkan oleh enterotoksin virus, protozoa atau disebabkan oleh 

infeksi diluar saluran gastrointestinal.  

Tinja yang mengandung darah atau mukus bisa disebabkan 

infeksi bakteri yang menghasilkan sitotoksin, bakteri enteroinvasif 

yang menyebabkan peradangan mukosa atau parasit usus seperti : 

E. histolytica, B. coli dan T. trichiura. Apabila terdapat darah 

biasanya bercampur dalam tinja kecuali pada infeksi dengan E. 

Histolytica darah sering terdapat pada permukaan tinja dan pada 

infeksi EHEC terdapat garis-garis darah pada tinja. Tinja yang 

berbau busuk didapatkan pada infeksi dengan Salmonella, Giardia, 

Cryptosporidium dan Strongyloides. 

 Pemeriksaan mikroskopik 

Pemeriksaan mikroskopik untuk mencari adanya lekosit dapat 

memberikan informasi tentang penyebab diare, letak anatomis 
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serta adanya proses peradangan mukosa. Lekosit dalam tinja 

diproduksi sebagai respon terhadap bakteri yang menyerang 

mukosa kolon. Lekosit yang positif pada pemeriksaan tinja 

menunjukkan adanya kuman invasif atau kuman yang 

memproduksi sitotoksin seperti Shigella, Salmonella, C. jejuni, 

EIEC, C. difficile, Y. enterocolitica, V. parahaemolyticus dan 

kemungkinan Aeromonas atau P. shigelloides. Lekosit yang 

ditemukan pada umumnya adalah lekosit PMN, kecuali pada S. 

typhii lekosit mononuklear. Tidak semua penderita kolitis terdapat 

lekosit pada tinjanya, pasien yang terinfeksi dengan E. histolytica 

pada umumnya lekosit pada tinja minimal.  

Parasit yang menyebabkan diare pada umumnya tidak 

memproduksi lekosit dalam jumlah banyak. Normalnya tidak 

diperlukan pemeriksaan untuk mencari telur atau parasit kecuali 

terdapat riwayat baru saja bepergian kedaerah resiko tinggi, kultur 

tinja negatif untuk enteropatogen, diare lebih dari 1 minggu atau 

pada pasien immunocompromised. Pasien yang dicurigai 

menderita diare yang disebabkan giardiasis, cryptosporidiosis, 

isosporiasis dan strongyloidiasis dimana pemeriksaan tinja negatif, 

aspirasi atau biopsi duodenum atau yeyunum bagian atas mungkin 

diperlukan. Karena organisme ini hidup di saluran cerna bagian 

atas, prosedur ini lebih tepat daripada pemeriksaan spesimen tinja. 

Biopsi duodenum adalah metoda yang spesifik dan sensitif untuk 
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diagnosis giardiasis, strongylodiasis dan protozoa yang 

membentuk spora. E. hystolitica dapat didiagnosis dengan 

pemeriksaan mikroskopik tinja segar. Trophozoit biasanya 

ditemukan pada tinja cair sedangkan kista ditemukan pada tinja 

yang berbentuk. Tehnik konsentrasi dapat membantu untuk 

menemukan kista amuba. Pemeriksaan serial mungkin diperlukan 

oleh karena ekskresi kista sering terjadi intermiten. Sejumlah tes 

serologis amubiasis untuk mendeteksi tipe dan konsentrasi antibodi 

juga tersedia. Serologis test untuk amuba hampir selalu positif pada 

disentri amuba akut dan amubiasis hati. Kultur tinja harus segera 

dilakukan bila dicurigai terdapat Hemolytic Uremic Syndrome, 

diare dengan tinja berdarah, bila terdapat lekosit pada tinja, KLB 

diare dan pada penderita immunocompromised.  

2.2.2Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon 

individu, keluarga dan komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang aktual, potensial yang merupakan dasar untuk memilih 

Intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung 

jawab perawat (darmawan, 2012).  

Masalah keperawatan yang lazim muncul menurut SDKI: 

2.2.4.1. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif  

2.2.4.2. Risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan 

ketidakseimbangan cairan. 
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2.2.4.3. Defisit Nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. 

2.2.4.4. Hipertermi berhubungan dengan dehidrasi, peroses penyakit. 

2.2.4.5. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi hiperpristaltik. 

 

2.2.3Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan adalah suatu proses didalam pemecahan masalah yang 

merupakan keputusan awal tentang sesuatu apa yang akan dilakukan, 

bagaimana dilakukan, kapan dilakukan,siapa yang melakukan dan semua 

tindakan keperawatan (Dermawan, 2013) 

Tabel 2.5 intervensi keperawatan 

No  Diagnosa Tujuan dan kriteria hasil Intervensi 

1.  Hipovolemia berhubungan 

dengan kehilangan cairan 

aktin 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan 3x8jam 

diharapkan masalah 

hipovolemia teratasi 

dengan kriteria hasil: 

1. Mempertahankan 

urine output sesuai 

dengan usia,BB. 

2. Nadi, suhu tubuh dan 

tekanan darah normal. 

3. Tidak ada tanda-tanda 

dehidrasi, elastisitas 

turgor kulit baik, 

membran mukosa 

lembab, tidak ada rasa 

haus yang berlebihan. 

1.1 Monitor status 

dehidrasi (kelembaban 

membran mukosa, nadi 

adekuat, tekanan darah 

ortostatik) jika 

diperlukan. 

1.2 Monitor vital sign. 

1.3 Monitor status cairan 

termasuk intake dan 

output cairan. 

1.4 Monitor tingkat hb dan 

hematokrit. 

1.5 Monitor berat badan 

1.6 Dorong orangtua 

pasien untuk 

meningkatkan intake 

oral 

2. Risiko ketidakseimbangan 

elektrolit berhubungan 

dengan ketidakseimbangan 

cairan yang ditandai dengan 

dehidrasi, muntah, dan diare 

lebih 3-6x sehari. 

Batasan Karakteristik: 

 

 Fluid balance. 

 Hydration. 

 Nutrition status. 

 Intake. 

 

Setelah dilakukan asuhan 

 

1. 1 Monitor status hidrasi 

(kelembaban membran 

mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

1. 2 Monitor vital sign. 

1. 3 Monitor masukan 
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 Penurunan tekanan nadi. 

 Penurunan turgor kulit. 

 Membran mukosa kering. 

 Peningkatan suhu tubuh. 

 Penurunan berat badan. 

 Haus. 

 Kelemahan  

keperawatan selama 6 

hari masalah resiko 

ketidakseimbangan 

elektrolit menjadi efektif. 

 Kriteria hasil: 

1. Elastisitas turgor kulit 

baik, membran mukosa 

lembab, tidak ada rasa 

haus yang berlebihan. 

2. Frekuensi muntah atau 

mual berkurang. 

3. Tidak ada tanda 

dehidrasi. 

4. Tekanan nadi dan suhu 

tubuh dalam batas 

normal. 

 

makanan atau cairan 

dan hitung intake 

kalori. 

1. 4 Kolabirasi pemberian 

cairan IV. 

1. 5 Monitor status nutrisi. 

1. 6 Dorong masukan oral. 

1. 7 Kolaborasi dengan 

dokter dalam 

kemungkinan tranfusi. 

 

3.  Defisit Nutrisi berhubungan 

dengan kurangnya asupan 

makanan yang ditandai 

dengan berat badan menurun 

minimal 10% dibawah  

rentang  ideal. 

Batasan karakteristik: 

 Nyeri abdomen. 

 Berat badan 20% atau 

lebih dibawah berat 

badan ideal. 

 Diare. 

 Bising usus hiperaktif. 

 Kurang asupan makanan. 

 Kesalahan konsepsi. 

 Kesalahan informasi. 

 Membran mukosa pucat. 

 Tonus otot menurun. 

 

 

 Status nutrisi. 

 Pemasukan nutrisi. 

 Berat badan terkontrol. 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 6 

hari masalah defisit 

nutrisi teratasi. 

Kriteria Hasil: 

1. Adanya peningkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan. 

2. Berat badan sesuai 

dengan usia anak. 

3. Tidak ada tanda 

malnutrisi. 

4. Tidak terjadi 

penurunan berat badan 

yang berarti. 

 

2.1 Kaji adanya alergi. 

2.2 Kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan 

nutrisi yang 

dibutuhkan. 

2.3 Beri diet tinggi serat 

untuk mengurangi 

konstipasi. 

2.4 Monitor jumlah nutrisi 

dan kandungan kalori. 

2.5 Kaji kemampuan 

pasien dalam 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi sesuai. 

2.6 Berat badan dalam 

batas normal. 

2.7 Monitor adanya mual 

dan muntah. 

4. Hipertermi berhubugan 

dengan dehidrasi, proses 

penyakit. 

Batasan Karakteristik: 

 Konvulsi 

 Kulit kemerahan 

 Peningkatan suhu tubuh 

diatas kisaran normal. 

 Kejang. 

 

 Pengaturan suhu 

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 

3x8jam masalah 

hipertermi dapat teratasi 

dengan kriteria hasil: 

1. Suhu tubuh dalam 

4.1 Monitor suhu tubuh. 

4.2 Lakukan kolaborasi 

dalam pemberian anti 

piretik. 

4.3 Lakukan kompres 

hangat saat anak 

mengalami demam. 
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 Takikardi. 

 Takipnea. 

 Kulit terasa hangat. 

 

rentang normal. 

2. Nadi dan respirasi 

dalam rentng normal. 

3. Tidak ada perubahan 

warna kulit. 

4.4 Anjurkan untuk 

meningkatkan intake 

cairan  dan nutrisi. 

3.  Nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera 

fisiologi hiperpristaltik yang 

ditandai dengan anak tampak 

gelisah, sulit tidur dan 

menangis. 

Batasan Karakteristik: 

 Perubahan selera makan. 

 Mengekspresikan 

perilaku. 

 Gangguan tidur. 

 Dilatasi pupil. 

 Perubahan posisi untuk 

menghindari nyeri. 

 

 

 Kontrol nyeri. 

 Skala nyeri. 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 6 hari 

masalah nyeri akut 

berkurang. 

Kriteria hasil: 

1. Merasa nyaman setelah 

nyeri berkurang. 

2. Wajah lebih tenang. 

3. Frekuensi menangis 

anak berkurang. 

4. Tidak ada nyeri tekan 

pada abdomen. 

 

 

3. 1 Kaji skala nyeri. 

3. 2 Monitor status 

pernafasan. 

3. 3 Monitor vital sign. 

3. 4 Observasi reaksi 

nonverbal dari 

ketidaknyamanan. 

3. 5 Bantu keluaga 

memberikan rasa 

nyaman pada anak. 

3. 6 Kontrol lingkungan 

yang dapat 

mempengaruhi nyeri 

seperti suhu ruangan 

dan kebisingan. 

3. 7Lakukan kolaborasi 

pemberian analgesik 

untuk meredakan nyeri. 

 

2.2.4Implementasi 

Tahap proses keperawatan dengan melakukan berbagai strategi 

tindakan keperawatan yang telah ditetapkan. Dalam masalah keperawatan 

gastroenteritis akan dilakukan implementasi: 

1. Melakukan pengkajian terhadap asupan nutrisi. 

2. Melakukan pengkajian terhadap asupan yang dikonsumsi. 

3. Menjelaskan pentingnya pemberian asupan nutrisi yang sesuai pada 

anak 0-5 tahun. 

4. Menciptakan lingkungan yang nyaman. 
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2.2.5Evaluasi 

Suatu tindakan yang mengacu kepada penilaian, tahapan dan perbaikan, 

bagaimana reaksi pasien dan keluarga terhadap perencanaan yang telah 

diberikan dan menetapkan apa yang menjadi sasaran dari perencanaan 

keperawatan. 

2.2.7.1 Evaluasi Formatif 

  Hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien dan 

keluarga segera pada saat setelah dilakukan tindakan keperawatan. 

Ditulis pada catatan perawat, dilakukan setiap selesai melakukan 

tindakan keperawatan. 

2.2.7.2 Evaluasi Sumatif SOAP 

 Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status 

kesehatan sesuai waktu pada tujuan. Ditulis pada catatan perkembangan 

yang merupakan rekapan akhir secara paripurna, catatan naratif, 

penderita pulang atau pindah. Hasil yang diharapkan pada anak setelah 

dilakukan tindakan keperawatan adalah kebutuhan nutrisinya sesuai 

dengan usianya. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

3. 1 Pendekatan Desain Penulisan 

Jenis penulisan ini adalah deskriptif dengan bentuk pendekatan studi 

kasus untuk mengeksplorasi masalah “asuhan keperawatan anak 

gastroenteritis” dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

3. 2 Subjek Penulisan 

Menggunakan dua responden yang sedang berada di ruang perawatan 

di RSU Samarinda Medika Citra yang telah dilakukan pengkajian dan 

mengalami gastroenteritis. 

3.2.1 Kriteria subjek studi kasus 

3.2.2.1 Kriteria Inklusi subjek meliputi: anak yang menderita diare, berusia 0-5 

tahun, dirawat inap di RS SMC Samarinda, mengalami dehidrasi dari 

dehidrasi sedang dan dehidrasi berat, dengan BAB cair lebih dari 6x 

sehari, dan mendapat persetujuan atau ijin dari orangtua/wali untuk 

dilakukan asuhan keperawatan. 

3.2.2.2 Kriteria Ekslusi subjek meliputi: anak yang menderita diare namun tidak 

rawat inap, terjadi penurunan kesadaran dan tidak mendapatkan 

persetujuan dari orangtuan/wali untuk dilakukan asuhan keperawatan.
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3. 3 Batasan istilah (Definisi Operasional) 

Gastroenteritis adalah diare yang dialami oleh pasien  yang mengalami 

BAB lebih hari 6x dalam sehari dengan keadaan cair sehingga kandungan 

air dalam BAB lebih banyak sehingga dapat menyebabkan dehidrasi dari 

dehidrasi sedang ke dehidrasi berat. 

 

3. 4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

Studi kasus ini akan dilakukan di Ruang Perawatan Anak RSU 

Samarinda Medika Citra dalam waktu selama 3-6 hari. Waktu penulisan dari 

7 Januari sampai 27 April 2019. 

 

3. 5 Prosedur Penulisan 

Studi kasus ini diawali dengan penyusunan penulisan sebagai acuan 

dalam asuhan keperawatan pada pasien anak dengan GE, kemudian 

dilakukan informed consent untuk mendapatkan persetujuan tindakan 

asuhan keperawatan yang akan dilakukan dan melakukan bina hubungan 

saling percaya terhadap anak dan orangtua/wali sebelum melakukan 

pengkajian yang meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemdian 

pengangkatan diagnosa setelah dilakukan pengkajian, menyusun rencana 

tindakan keperawatan dan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien 

anak sebelum dilakukan evaluasi atas tindakan keperawatan yang 

dilakukan. 
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3. 6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

3. 6. 1 Metode Pengumpulan Data 

(1). Wawancara 

Menanyakan identitas pasien, menanyakan keluhan utama, 

menanyakan riwayat penyakit sekarang, dahulu dan riwayat 

penyakit keluarga. 

(2). Observasi dan monitor 

(3). Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) 

(4). Dokumentasi laporan asuhan keperawatan. 

3. 6. 2 Instrumen Pengumpulan Data 

   Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format 

pengkajian asuhan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku dan 

lembar observasi yang telah di modifikasi. 

 

3. 7 Keabsahan Data 

3. 7. 1 Data Primer 

  Sumber data yang dikumpulkan dari pasien atau keluarga yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan 

keperawatan yang dihadapinya. 

3. 7. 2 Data Sekunder 

Sumber data yang dikumpulkan dari catatan pasien (perawatan atau 

rekam medis pasien) yang merupakan penyakit dan perawatan pasien 

dimasa sekarang maupun dimasa lalu. 
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3. 8 Analisa Data 

Pengumpulan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan car 

mendeskripsikan data yang terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan 

(notoadmojo, 2010). 

Hasil analisa data akan menghasilkan kesimpulan berupa diagnosa 

keperawatan baik aktual, resiko maupun potensial.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi kasus 

tentang Asuhan Keperawatan Pada Anak dengan Gatroenteritis di  Ruang 

Perawatan Anak RS SMC Samarinda yang dilakukan pada tanggal 16 April – 10 

Mei 2019 dengan jumlah sampel sebanyak dua pasien dengan hasil penelitiannya 

diuraikan sebagai berikut: 

4.1 Hasil 

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus 

RS Samarinda Medika Citra terletak di Jalan Kadrie Oening No.85 

Samarinda adalah Rumah Sakit swasta PT. Pandan Harum perusahaan dan 

tercatat ke dalam RS tipe C. Rumah Sakit ini telah teregristrasi mulai 12 Juli 

2013 dengan Nomor Surat Ijin 503/RS-002/DKK/VI/2013 dan tanggal surat 

ijin 16 April 2014 dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan sifat tetap, 

dan berlaku sampai 2019 lulus akreditasi Rumah Sakit. Di RS SMC 

memiliki fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Instalasi Radiologi, Instalasi 

Bedah Sentral, Apotek, Instalasi Gizi, Histologi/ Kamar Jenazah, 

Fisioterapi, Ruang Kemoterapi, CSSD, Ruang Intensif Terpadu, 
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Ruang Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Instalasi Rawat Inap (kelas I, II, 

III, VIP dan VVIP).  

Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di ruangan perawatan anak rumah 

sakit Samarinda Medika Citra yang terletak di Jl. Kadrie Oening No.85 

Samarinda pada tanggal  8 April -10 Mei 2019. Kasus penyakit yang 

terdapat di ruang perawatan anak yang diterima lansung setelah pasien 

datang dari IGD atau Poliklinik. Kasus penyakit yang terdapat di ruang 

perawatan anak diatanranya Demam Typoid, Kejang deman, ISPA, Infeksi 

Bakterial, Gasteroenteritis, DHF, dan Bronko Pneumonia. 

4.1.2 Pengkajian 

Tabel. 4.1 Biodata Pasien Anak Dengan Gastroenteritis di Rumah Sakit 

Samarinda Medika Citra. 

Data Anamnesis Anak 1  Anak 2 

Identitas klien: Anak “F”  Anak  “B” 

Jenis kelamin  Perempuan  Laki-laki 

Umur 11 bulan  3 tahun 

Tanggal lahir 11 Mei 2018 11 Februari 2015 

Agama  Islam  Islam  

Suku/bangsa Bugis/Indonesia Bugis/Indonesia 

Alamat  Jl. Dayak Benua No.07 

RT.20 

Jl. Marsda A. Saleh 

RT.41 

Diagnosa Medis Gastroenteritis Gastroenteritis  

No.RM 00-15-89-XX 00-0286-XX 

MRS/Tgl Pengkajian 15 April 2019 

17 April 2019 

05 Mei 2019 

06 Mei 2019 

 

Tabel 4.2 Riwayat Penyakit Pasien Anak Dengan Gastroenteritis di Rumah 

Sakit Samarinda Medika Citra. 

Data Subjektif Anak 1 Anak 2 

Riwayat penyakit:  

Keluhan utama 

Muntah-muntah 3-4x 

dalam sehari saat diberi 

makan/minum susu. 

BAB 10x cair dengan 

muntah-muntah 10x. 

Riwayat penyakit 

sekarang: 

Orantua pasien 

mengatakan anaknya 

Orangtua pasien 

mengatakan anaknya 
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BAB cair selama dirawat 

di rumah sakit, BAB 

sebanyak 4-6x sehari 

selama dirawat. 

Kemudian orangtua 

pasien mengatakan, anak 

mengalami penurunan 

nafsu makan, ketika 

diberi asupan ma/mi 

anak akan muntah 

sehingga anak tampak 

lemas. 

BAB cair kurang lebih 

10x sejak satu hari yang 

lalu. Kemudian Muntah 

10x saat diberi ma/mi 

dan disetai nyeri perut. 

Riwayat penyakit 

dahulu: 

Orangtua pasien 

mengatakan anak belum 

pernah dirawat dengan 

keluhan yang sama. 

Orangtua pasien 

mengatakan anaknya 

sudah pernah dirawat 

dengan keluhan yang 

sama setahun yang lalu. 

Desember 2018 untuk 

pertamakalinya. 

Riwayat penyakit 

keluarga: 

Orangtua pasien 

mengatakan dari 

keluarga Tidak ada yang 

memiliki penyakit 

seperti penyakit 

bawaan/keturunan. 

Orangtuan pasien 

mengatakan dari 

keluarga tidak ada yang 

memiliki penyakit 

seperti penyakit 

bawaan/keturunan. 

Data Psiko-sosial-

spiritual 

An.F melakukan 

interaksi dengan 

keluarga seperti orangtua 

dan saudaranya. Apabila 

bertemu degan orang 

baru anak akan diam 

atau menangis dilihat 

dari interaksi anak 

dengan mahasiswa. 

An. B melakukan 

interkasi dengan 

keluarga seperti orang 

tua dan saudaranya. 

Apabila bertemu dengan 

orang baru anak 

berinteraksi dengan baik 

seperti menjawab 

pertanyaan dari 

mahasiswa. 

Riwayat Tumbuh 

Kembang 

Pasien anak lahir 

prematur dikarenakan 

selama kehamilan terlilit 

tali pusat sehingga lahir 

caesar. Pemberian ASI 

hanya sampai anak 

berusia 3 bulan. 

Pasien anak lahir normal 

dengan caesar. 

Pemberian ASI eksklusif 

sampai usia 2 tahun. 
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Tabel. 4.3 Hasil Pengkajian Pola Kesehatan Sehari-hari Dengan 

Gastroenteritis di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. 

Kegiatan  Anak 1 Anak 2 

Pola Nutrisi dan Metabolic 

1. Makan  

Frekuensi 

Jenis makanan 

Makanan yang disukai 

Makanan panjangan 

2. Minum  

Jenis minuman 

Jumlah (ml/24jam) 

Minuman yang disukai. 

 

 

3x/hari 

Bubur saring 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

Air putih, susu 

250ml/24 jam 

Tidak ada 

 

 

3x/hari 

Makanan biasa 

Tidak ada 

Susu, seafood 

 

Air putih, teh 

260ml/24 jam 

Tidak ada 

Pola Aktivitas dan Latihan 

1. Kegiatan khusus setiap 

hari (bermain). 

2. Jumlah jam kegiatan/24 

jam. 

3. Jenis permainan 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada. 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Pola Tidur 

1. Tidur Siang (jam/hari) 

2. Tidur Malam 

3. Kesulitan Tidur 

4. Cara Mengatasi 

 

2jam/hari 

8-9 jam/hari 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

2jam/hari 

8-9 jam/hari 

Tidak ada 

Tidak ada 

Pola Eliminasi 

1. BAB 

Frekuensi 

Jumlah 

Warna 

Konsistensi 

Gangguan/Kelainan 

2. BAK 

Frekuensi 

Jumlah 

Warna 

Gangguan/Kelainan 

 

 

3-4x cair 

4 kali ganti dalam 8 jam 

Coklat 

Cair  

Tidak ada kelainan 

 

3-4x 

4 kali ganti dalam 8 jam 

Kuning pekat 

Tidak ada 

 

 

6x cair 

4-5 kali ganti dalam 8 jam 

Coklat 

Cair  

Tidak ada kelainan 

 

3-4x 

4-5 kali ganti dlam 8 jam 

Kuning pekat 

Tidak ada 

Pola Kebersihan Diri 

1. Mandi 

2. Gosok Gigi 

3. Potong Kuku 

4. Cuci Rambut 

 

2x/hari 

2x/hari 

Tidak dikaji 

Tidak dikaji 

 

2x/hari 

2x/hari 

Tidak dikaji 

Tidak dikaji 
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Tabel 4.4 Hasil Pengkajian Pemeriksaan Fisik Pasien Anak dengan 

gatroenteritis di RS  Samarinda Medika Citra. 

Pemeriksaan  Anak 1 Anak 2 

Keadaan Umum Pasien dalam keadaan 

compos mentis, 

terpasang alat medis 

IVFD. 

Pasien dalam keadaan 

apatis, terpasang alat 

medis IVFD 

Kesadaran  E4M6V5 E4M6V5 

Tanda-tanda vital 

 

Nadi :90x/menit 

Suhu : 37,60c  

Pernafasan : 22x/menit 

Nadi : 98x/menit 

Suhu : 37,90c 

Pernafasan : 22x/menit 

Kenyamanan/Nyeri Tidak ada nyeri Nyeri abdomen 

Pemeriksaan Kepala Ukuran kepala 

microsefal dengan 

bentuk wajah simetris. 

Warna rambuh hitam 

dan sulit di cabut. Ubun-

ubun besar menutup.  

Ukuran kepala normal 

dengan bentuk wajah 

simetris. Warna rambut 

hitam dan sulit dicabut. 

Ubun-ubun besar 

menutup. 

 Telinga terdapat 

serumen. 

Telinga terdapat 

serumen. 

 Mata cekung dan berair. 

Tidak mengalami 

konjungtivitis. Pupil 

mata isokor. Adanya 

refleks cahaya pada 

mata, sklera tidak 

mengalami anamis. 

Konjungtiva tidak 

ikterus. 

Mata cekung dan berair. 

Tidak mengalami 

konjungtivitis. Pupil 

mata isokor. Adanya 

refleks cahaya pada 

mata. Sklera tidak 

mengalami anemis. 

Konjungiva tidak 

ikterus. 

 Tidak mengalami 

pernafasan cuping 

hidung. Hidung tidak 

pilek. 

Tidak mengalami 

pernafasan cuping 

hidung. Dan tidak pilek. 

 Bibir kering dan pucat. 

Tidak mengalami 

stomatitis. 

Gigi tidak mengalami 

caries. 

Bibir kering dan pucat. 

Tidak mengalami 

stomatitis. Gigi tidak 

mengalami caries. 

 Lidah kotor namun tidak 

mengalami tremor. 

Lidak kotor namun tidak 

mengalami tremor. 

Pemeriksaan Leher Kelenjar getah bening 

tidak teraba. Tiroid tidak 

teraba. 

Kelenjar getah bening 

tidah teraba. Tiroid tidak 

teraba. 

Pemeriksaan Thorak  Tidak ada keluhan 

sesak nafas. Tidak ada 

batuk. 

 Tidak ada keluhan 

sesak nafas. Tidak 

ada batuk. 



 

92 

 

 Bentuk dada simetris. 

Frekuensi pernafsan 

22x/menit. Tidak 

menggunakan otot 

bantu pernafasan. 

Usaha nafas ssat 

duduk. 

 Tidak ada nyeri tekan 

 Suara thorak sonor. 

 Suara nafas vesikuler. 

Tidak menggunakan 

alat bantu nafas. 

 Bentuk dada simetris. 

Frekuensi pernafasan 

22x/menit. Tidak 

menggunakan otot 

bantu pernafasan. 

Usaha nafas saat 

dudk. 

 Tidak ada nyeri tekan. 

 Suara thorak sonor. 

 Suara nafas vesikuler. 

Tidak mengunakan 

alat bantu nafas. 

Pemeriksaan Jantung  Tidak ada jejas. CRT 

>2 detik. Tidak ada 

Ujung jari tabuh.  

 Tidak ada jejas. CRT 

.2 detik. Tidak ada 

ujung jari tabuh. 

Pemeriksaan Pencernaan  Bentuk abdomen 

cembung. 

 Tidak ada masa saat 

dilakukan palpasi. 

Tidak ada nyeri tekan 

pada area abdomen. 

 Saat dilakukan perkusi 

terdengan timpani. 

 Peristaltik usus 4, 

tidak ada luka operasi, 

tidak ada drain, tidak 

ada pembesaran hepar 

dan lien. Tidak ada 

nyeri tekan pada area 

ginjal. 

 Bentuk abdomen 

cembung. 

 Tidak ada masa saat 

dilakukan palpasi. 

Nyeri tekan pada area  

 Saat dilakukan 

perkusi terdengar 

timpani. 

 Peristaltik usus 

37/menit. Tidak ada 

luka operasi, tidak 

ada drain. Hepar tidak 

teraba. Lien tidak 

teraba. Tidak ada 

nyeri tekan pada area 

ginjal. 

Pemeriksaan persyarafan Refleks patofisiologis 

babinsky. Tidak ada 

gangguan pendengaran, 

penglihatan dan 

penciuman. 

Refleks patofisiologis 

babinsky. Tidak ada 

gangguan pendengaran, 

penglihatan dan 

penciuman. 

Pemeriksaan 

muskuloskleletal dan 

integumen 

Turgor kulit  

Pergerakan sendi bebas, 

tidak ada kelainan 

ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulan belakang. 

Kekuatan otot : 

5  5 

5  5 

 

Turgor kulit 

Pergerakan sendi bebas, 

tidak ada kelainan 

ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulang 

belakang. 

Kekuatan otot : 

5  5 

5  5 
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Tidak ada edema. Tidak ada edema  

Pemeriksaan Genital Tidak ada kelaian pada 

genitalia. 

Tidak ada kelainan pada 

genitalia. 

 

Tabel 4.5 Hasil Anamnesis Pemeriksaan Penunjang Anak dengan 

gatroenteritis di RS Samarinda Medika Citra. 

Tindakan  Anak 1 Anak 2 

Pemeriksaan Lab 

Hematologi 

15 April 2019 (MRS di 

IGD) 

1. Hb: 11,9 mg/dL 

2. Hematokrit: 37.6 % 

3. Leukosit:13.200/mm3 

4. Trombosit: 

353.000/mm3 

05 Mei 2019 (MRS di 

IGD) 

1. Hb: 12,6 mg/dL 

2. Hematokrit: 37,9% 

3. Leukosit: 12.800/mm3 

4. Trombosit: 

236.000/mm3  

Pemeriksaan Kimia 

Klinik 

 1. Na: 133,08 mmol/L 

2. K: 3,45 mmol/L 

3. Cl: 103,38 mmol/L 

 

Tabel 4.6 Terapi Farmakologi yang diberikan kepada Anak dengan 

Gastroenteritis di RS Samarinda Medika Citra 

Anak 1 Anak 2 

Donperidone 3 x ¼  (Oral) 

Cotrimoxazole 2 x 1g (Oral) 

Sanpicilin 4 x 250mg (IV) 

Paracetamol 3 x 250g (IV) 

Ringer Lakta 500cc 11tpm (IV) 

Ranitidine 2 x ½ amp (IV) 

Ondancentron 3 x 4mg (IV) 

Sanpialin 3 x 700mg (IV) 

Paracetamol 3 x 250g (IV) 

Ringer Lakta 500cc 20tpm (IV) 

 

Tabel 4.7 Monitoring Balance Cairan Kepada Anak dengan Gastroenteritis di RS 

Samarinda Medika Citra 

Tgl  Anak 1 Anak 2 

  Intake   Jumlah (cc) Intake  Jumlah (cc) 

Makan (per 

Oral/NGT) 

260 kkal /24jam Makan (per 

Oral/NGT) 

150 kkal /24jam 

Minum (per 

Oral/NGT) 

250cc/24 jam Minum (per 

Oral/NGT) 

260cc/24jam 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

10cc 

720cc/24jam 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

30cc 

1500cc/24jam 

Total  1.240cc/24jam Total 1.940cc/24jam 

Output  Jumlah  Output  Jumlah  

 Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

480cc/kg/BB/24ja

m 

Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

821cc/kg/BB/24 

jam 
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BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

600cc BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

750cc 

Muntah - Muntah 300cc 

Drain  - Drain  - 

Air Metabolisme 54,4cc/KgBB/hari Air Metabolisme 176cc/KgBB/hari 

Total  1.134,4cc/KgBB/

hari 

Total  2.047cc/KgBB/ha

ri 

Balance cairan 105.6cc/KgBB/ha

ri 

Balance cairan -107cc 

/KgBB /hari 

IWL  

 

IWL kenaikan suhu 

340cc/KgBB/hari 

 

378cc/KgBB/0C 

IWL  

 

IWL kenaikansuhu 

594cc/KgBB/hari 

 

349cc/KgBB/0C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intake  Intake   

Makan (per 

Oral/NGT) 

260kkal/24jam Makan (per 

Oral/NGT) 

200kkal/24jam 

Minum (per 

Oral/NGT) 

250cc/24 jam Minum (per 

Oral/NGT) 

450cc/24jam 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

6cc 

720cc/24jam 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

27cc 

1500cc/24jam 

Total 1.236cc/24jam Total 2.177cc/24jam 

Output  Jumlah  Output  Jumlah  

Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

500cc/KgBB/24ja

m 

Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

820cc/kg/BB/24ja

m 

BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

550cc BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

1100cc 

Muntah - Muntah - 

Drain  - Drain  - 

Air Metabolisme 54,4cc/KgBB/hari Air Metabolisme 176cc/KgBB/hari 

Total  1.104,4cc/KgBB/

24jam 

Total  2.096cc/KgBB/24

jam 

Balance Cairan 131.6cc/KgBB/24

jam 

Balance Cairan 81cc/KgBB/24ja

m 

IWL 340cc/KgBB/hari IWL 594cc/KgBB/hari. 

 Intake  Intake   

Makan (per 

Oral/NGT) 

260Kkal Makan (per 

Oral/NGT) 

200Kkal 

Minum (per 

Oral/NGT) 

500cc/24 jam Minum (per 

Oral/NGT) 

450cc/24jam 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

 

 

Pemberian Obat 

Obat-obatan 

Cairan Infus 

 

28cc 

1296cc/24jam 

Total  760cc/24jam Total 1974cc/24jam 

Output  Jumlah  Output  Jumlah  
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Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

300cc/Kg/BB/24j

am 

Urine (0,5-

1cc/Kg/BB/Jam) 

810cc/Kg/BB/24j

am 

BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

350cc/24jam BAB ( ± 100 cc / 

kali) 

920cc/24jam 

Muntah - Muntah - 

Drain  - Drain  - 

Air Metabolisme 54,4cc/KgBB/hari Air Metabolisme 176cc/KgBB/hari 

Total  704.4cc/KgBB/ha

ri 

Total  1.906cc/KgBB/24

jam 

 Balance Cairan 55,6cc/KgBB/hari Balance Cairan 68cc/KgBB/hari 

 IWL 340cc/KgBB/hari IWL 594cc/KgBB/hari. 

 

 

4.1.3 Diagnosa Keperawatan (DK) 

Tabel. 4.8 Daftar Diagnosa Keperawatan Pasien Anak dengan 

Gastroenteritis di RS Samarinda Medika Citra. 

No. 

Urut 

Anak 1 Anak 2 

Tgl  Diagnosa Keperawatan  Tgl Diagnosa Keperawatan 

1. 17 

April 

2019 

Hipovolemia 

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak BAB 

6x dengan intensitas 

cair. 

Do: 

Nadi: 90x/menit 

Teraba kuat. 

Turgor kulit 3 detik 

(normal < dari 2 detik>. 

Membran mukosa kering. 

Hematokrit: 37,6% 

(normal hematokrit anak 

:40-52%) 

Derajat dehidrasi: 9% 

(kategori dehidrasi sedang) 

 

 

06 

Mei 

2019 

Hipovolemia 

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak BAB 

10x dengan intensitas 

cair. 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

muntah 10x. 

Do: 

Nadi: 98x/menit 

Teraba kuat. 

Turkor kulit 2 detik 

(normal < dari 2 detik) 

Membran mukosa kering. 

Hematokrit: 37,9% 

(normal hematokrit anak: 

40-52%) 

Derajat Dehidrasi: 

4%(kategori Dehidrasi 

Ringan) 

2. 17 

April 

2019 

Resiko ketidakseimbangan 

elektrolit.b.d diare 

Ds: 

06 

Mei 

2019 

Resiko ketidakseimbangan 

elektrolit.b.d diare. 

Ds: 
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 Orangtua pasien 

mengatakan anak BAB 

6x cair. 

Do: 

Akral hangat. 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak BAB 

10x cair tanpa ampas. 

Do: 

Akral hangat. 

2 17 

April 

2019 

Defisit Nutrisi b.d diare, 

kurangnya asupan 

makanan  

Ds:  

 Orangtua anak 

mengatakan anak mual 

saat diberi ma/mi. 

 Orangtua anak 

mengatakan asupan 

makanan setiap diberi 

hanya 3 sendok makan. 

Do: 

 Antropometri: 

BB Sebelum sakit: 7,5kg 

BB Sesudah sakit: 6,8kg 

TB/Panjang Badan: 58cm 

LK: 43 cm (microcefal) 

LILA: 18 

 Biokimia: 

Hb: 11,9 mg/dl 

Hematokrit: 37.6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

 Clinis: 

Mata cekung dan berair. 

Mukosa mulut kering 

Asupan makanan bubur 

saring 3 sendok makan. 

Penurunan berat badan: 

0,7kg 

 Diit  

Bubur saring. 

06-

mei-

2019 

Defisit Nutrisi b.d diare, 

kurangnya asupan 

makanan  

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

muntah-muntah 

sebanyak 10x. 

Do: 

 Antropometri 

BB sebelum sakit: 23kg. 

Bb setelah sakit: 22kg 

TB/Panjang Badan: 98cm 

LK: 51cm 

LD: 66cm 

LILA: 21cm 

 Biokimia: 

Hb: 12,6 mg/dl 

Hematokrit: 37,9% 

Leukosit: 12.800/mm3 

Trombosit: 236.000/mm3 

Na: 133,08 mmol/L 

K: 3,45 mmol/L 

Cl: 103,38 mmol/L 

 Clinis: 

Mata cekung dan tidak 

berair. 

Mukosa mulut kering. 

Penurunan berat badan 

1kg. 

 Diit  

Asupan makanan biasa 

 

4. 17 

April 

2019 

Hipertermi b.d dehidrasi, 

proses penyakit.  

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anaknya 

demam. 

Do: 

N: 90x/menit 

07 

Mei 

2019 

Hipertermi b.d dehidrasi, 

proses penyakit.  

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anaknya 

demam. 

Do: 

N: 90x/menit 
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S: 37,50c  

RR: 22x/menit 

Anak rewel. 

Muka sembab. 

S: 37,80c  

RR: 21x/menit 

Anak rewel. 

Muka sembab. 

5.   06 

Mei 

2019 

Nyeri Akut b.d agen 

pencedera fisiologi 

(hiperpristaltik) 

Ds: 

 Orangtua anak 

mengatakan anak 

mengeluh sakit pada 

perut. 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

mengalami penurunan 

nafsu makan. 

Do: 

Perut teraba keras. 

Anak terlihat meringis. 

Bising usus 7x/menit 

Makan hanya 3 sendok 

(saat dikaji pagi hari) 

6. 17 

April 

2019 

Gangguan rasa nyaman b.d 

gejala penyakit 

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

mengeluh sakit pada 

perutnya. 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

mengeluh mual . 

Do: 

Anak tampak gelisah. 

Menangis ketika datang 

perawat atau mahasiswa. 

06 

Mei 

2019 

Gangguan rasa nyaman b.d 

gejala penyakit 

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

mengeluh sakit pada 

perutnya. 

 Orangtua pasien 

mengatakan anak 

mengeluh mual. 

 Orangtua mengatakan 

anak kadang rewel. 

Do: 

Anak tampak gelisah. 

Anak tampak memegang 

perutnya. 

Anak tampak meringis 

saat perut disentuh 

7. 17 

April 

2019 

Resiko Jatuh b.d usia < 

dari 2 tahun. 

Ds: 

Orangtua mengatakan 

anak berumur 11 bulan. 

Do: 
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Ttl:11 Mei 2018 

8. 17 

April 

2019 

Resiko Infeksi 

Ds:  

Orangtua pasien 

mengatakan anak sudah 

dirawat 3 hari di rumah 

sakit samarinda medika 

citra. 

Do: 

Tanggal MRS: 

15 April 2019 

Tanggal Pemasangan 

IVFN 15 April 2019 

Terpasang infus RL 22 

Tpm. 

Hasil lab leukosit: 

13.200/mm3 

  

9.   06 

Mei 

2019 

Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar informasi.  

Ds: 

 Orangtua pasien 

mengatakan tidak 

mengetahui tentang 

penyebab anak 

mengalami diare. 

Do: 

 

4.1.4 Perencanaan Keperawatan 

Tabel 4.9 Perencanaan Pasien Anak dengan gastroenteritis di RS 

Samarinda Medika Citra. 

Hari/Ta

nggal 

DK. Keperawatan Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi  

1. Hipovolemia b.d kehilangan 

cairan aktif 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

3x8jam diharapkan 

masalah hipovolemia 

teratasi dengan 

kriteria hasil: 

1. Mempertahankan 

urin output sesuai 

dengan usia, BB. 

1.7 Monitor 

status 

dehidrasi 

(kelembaban 

membran 

mukosa, nadi 

adekuat, 

tekanan 

darah 

ortostatik) 
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2. Nadi, suhu tubuh 

dan tekanan 

darah nomal. 

3. Tidak ada tanda-

tanda dehidrasi, 

elastisitas turgor 

kulit baik, 

membran mukosa 

lembab, tidak ada 

rasa haus yang 

berlebihan. 

jika 

diperlukan. 

1.8 Monitor vital 

sign. 

1.9 Monitor 

status cairan 

termasuk 

intake dan 

output 

cairan. 

1.10 Monitor 

tingkat hb 

dan 

hematokrit. 

1.11 Monitor 

berat badan  

1.12 Dorong 

orangtua 

pasien untuk 

meningkatka

n intake oral. 

2. Resiko ketidakseimbangan 

elektrolit b.d diare 

Setelah dilakukan 

asuhan perawatan 

3x/8jam diharapkan 

masalah resiko 

ketidakseimbangan 

elektrolit menjadi 

efektif.dengan 

Kriteria hasil: 

5. Elastisitas turgor 

kulit baik, 

membran mukosa 

lembab, tidak ada 

rasa haus yang 

berlebihan. 

6. Frekuensi muntah 

atau mual 

berkurang. 

7. Tidak ada tanda 

dehidrasi. 

8. Tekanan nadi dan 

suhu tubuh dalam 

batas normal. 

 

2.1 Monitor 

status 

dehidrasi 

(kelembaban 

membran 

mukosa, nadi 

kuat) jika 

diperlukan. 

2.2 Monitor vital 

sign. 

2.3 Monitor 

masukan 

makanan 

atau cairan 

dan hitung 

intake kalori. 

2.4 Kolabirasi 

pemberian 

cairan IV. 

2.5 Monitor 

status nutrisi. 

2.6 Dorong 

masukan 

oral. 

2.7 Kolaborasi 
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dengan 

dokter dalam 

kemungkinan 

tranfusi. 

3.  Defisit Nutrisi b.d diare, 

kurangnya asupan makanan 

Setelah dilakukan 

asuhan perawatan 

3x/8jam diharapkan 

defisit nutrisi teratasi 

dengan Kriteria 

Hasil: 

 Adanya 

peningkatan berat 

badan sesuai 

dengan berat 

badan ideal. 

 Berat padan 

sesuai dengan 

usia anak. 

 Tidak ada tanda 

malnutrisi. 

 Tidak terjadi 

penurunan berat 

badan yang 

berarti. 

3.1 Kaji adanya 

alergi. 

3.2 Kaji status 

nutrisi. 

3.3 Kolaborasi 

dengan ahli 

gizi untuk 

menentukan 

jumlah kalori 

dan nutrisi 

yang 

dibutuhkan. 

3.4 Beri diit 

tinggi serat 

untuk 

mengurangi 

konstipasi. 

3.5 Monitor 

tanda-tanda 

vital dan 

berat badan. 

3.6 Kaji 

kemampuan 

pasien dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

nutrisi 

sesuai. 

3.7 Monitor 

adanya 

muntah dan 

mual. 

4. Hipertermi b.d dehidrasi, 

proses penyakit.  

Setelah dilakukan 

asuhan perawatan 

3x/8jam diharapkan 

masalah hipertermi 

dapat teratasi dengan 

Kriteria hasil: 

1. Suhu tubuh 

dalam rentang 

normal. 

2. Nadi dan 

4.1 Monitor suhu 

tubuh. 

4.2 Lakukan 

kolaborasi 

dalam 

pemberian 

anti piretik. 

4.3 Lakukan 

kompres 

hangat saat 
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respirasi dalam 

rentang normal. 

3. Tidak ada 

perubahan warna 

kulit dan tidak 

ada pusing. 

anak 

mengalami 

demam. 

4.4 Anjurkan 

untuk 

meningkatka

n intake 

cairan  dan 

nutrisi. 

5 Nyeri akut b.d agen 

pencedera fisiologi 

hiperpristaltik 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x8 jam 

masalah nyeri akut 

berkurang. 

Kriteria hasil: 

5. Merasa nyaman 

setelah nyeri 

berkurang. 

6. Wajah lebih 

tenang. 

7. Frekuensi 

menangis anak 

berkurang. 

8. Tidak ada nyeri 

tekan pada 

abdomen. 

 

5.1 Kaji skala 

nyeri. 

5.2  Monitor 

status 

pernafasan. 

5.3 Observasi 

bising usus. 

5.4  Observasi 

reaksi 

nonverbal 

dari 

ketidaknyam

anan. 

5.5  Bantu 

keluaga 

memberikan 

rasa nyaman 

pada anak. 

5.6  Kontrol 

lingkungan 

yang dapat 

mempengaru

hi nyeri 

seperti suhu 

ruangan dan 

kebisingan. 

5.7 Lakukan 

kolaborasi 

pemberian 

analgesik 

untuk 

meredakan 

nyeri. 

6 Gangguan rasa nyaman b.d 

gejala penyakit 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x 8 jam hari 

mesalah gangguan 

6.1 Lakukan 

pendekatan 

yang 

menenangka
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rasa nyaman teratasi 

dengan Kriteria 

hasil: 

1. Mampu 

mengontrol 

kecemasan. 

2. Status lingkungan 

yang nyaman. 

3. Status 

kenyamanan 

meningkat. 

4. Kualitas tidur dan 

istirahat adekuat. 

 

n. 

6.2 Dorong 

keluarga 

untuk 

menemani 

anak. 

6.3 Identifikasi 

tingkat 

kecemasan. 

6.4 Jelaskan 

semua 

procedur 

yang akan 

dilakukan. 

6.5 Dorong 

keluarga 

untuk 

memberikan 

lingkungan 

yang nyaman 

bagi anak. 

7 Resiko jatuh b.d usia < 2 

tahun 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

3 x 8jam diharapkan 

resiko jatuh tidak 

dialami dengan 

kriteria hasil: 

1. Anak terhindar 

dari resiko jatuh. 

2. Orangtua mampu 

menjelaskan dan 

untuk mencegah 

terjadinya jatuh. 

 

7.1 Sediakan 

lingkungan 

yang aman 

untuk pasien. 

7.2 Identifikasi 

kebutuhan 

keamanan 

pasien. 

Sesuai 

dengan 

kondisi fisik. 

7.3 Menghindari 

lingkungan 

yang 

berbahaya 

(misalkan 

membiarkan 

pagar/rest 

rain terbuka). 

7.4 Memasang 

rest rain 

tempat tidur. 

7.5 Menyediakan 

tempat tidr 

yang nyaman 
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dan bersih. 

7.6 Membatasi 

pengunjung 

7.7 Memindahka

n barang-

barang yang 

berbahaya di 

tempat tidur 

anak. 

8 Resiko infeksi b.d efek 

procedur invasif 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

3 x 8 jam diharapkan 

tidak terjadi resiko 

infeksi dengan 

kriteria hasil: 

1. Pasien bebas dari 

tanda dan gejala 

infeksi. 

2. Mendeskripsikan 

proses penularan 

penyakit. 

3. Menunjukkan 

kemampuan 

untuk mencegah 

infeksi. 

4. Menunjukkan 

perilaku hidup 

sehat. 

5. Jumlah leukosit 

dalam batas 

normal. 

8.1. Ganti letak 

IV perifer 

dan line 

central dan 

dressing 

sesuai 

dengan 

petunjuk 

umum. 

8.2. Pertahankan 

lingkungan 

aseptik. 

8.3. Tingkatkan 

intake nutrisi. 

8.4. Monitor 

tanda dan 

gejala 

infeksi. 

8.5. Batasi 

pengunjung 

bila perlu. 

9 Defisit Pengetahuan b.d 

kurangnya terpapar 

informasi. 

Setelah dilakukan 

asuhan perawatan 

3x/8jam diharapkan 

masalah defisit 

pengetahuan teratasi 

dengan Kriteria 

Hasil: 

1. Keluarga 

menyatakan 

pemahaman 

tentang penyakit 

dan kondisi anak. 

2. Keluarga 

memahami 

procedur yang 

9.1 Jelaskan 

tentang 

penyakit 

yang dialami. 

9.2 Gambarkan 

tanda dan 

gejala yang 

muncul dari 

oenyakit 

yang 

diderita. 

9.3 Identifikasi 

kemungkinan 

penyebab 

dengan tepat. 
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dijelaskan. 

3. Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali apa yang 

dijelaskan 

perawat atau 

tenaga medis 

lain. 

9.4 Diskusikan 

tentang 

penanganan 

yang harus 

dilakukan 

9.5 Diskusikan 

perubahan 

gaya hidup 

yang 

mungkin 

diperlukan 

untuk 

mencegah 

komplikasi 

dimasa yang 

akan datang. 

 

4.1.5 Pelaksanaan Keperawatan 

Tabel 4.10 Pelaksanaan Tindakan Pasien Anak 1 dengan gastroenteritis di 

RS Samarind Medika Citra  

Waktu  

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Paraf  

Hari 1 

17 April 

2019 

08:00 

 

 

08:05 

 

 

 

 

08:07 

 

 

 

 

 

08:10 

 

 

08:20 

 

 

 

 

1.2 Memonitoring vital 

sign. 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembaban 

membran mukosa, nadi 

kuat) jika diperlukan. 

 

2.5 Memonitoring status 

nutrisi. 

 

 

 

 

2.7 Memonitoring adanya 

muntah dan mual. 

 

9.3 Melakukan 

identifikasi penyebab 

 

 

 

1.2 Nadi: 98x/menit, suhu: 

36,90C, akral hangat. 

 

1.1Membran mukosa 

kering, nadi kuat. 

 

 

 

2.5 Anak hanya makan  4 

sendok makan, sudah 

dapat minum susu 120ml 

semalam 

 

2.7 Anak masih mual saat 

diberi makanan banyak. 

 

9.3Orangtua anak 

mengatakan anak awalnya 
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08:24 

 

 

 

08:30 

 

 

 

08:45 

 

 

 

10:05 

 

 

 

12:00 

dengan tepat. 

 

 

6.3 Mengidentifikasi 

tingkt kecemasan 

 

 

3.1 Mengkaji adanya 

alergi 

 

 

3.2 mengjkaji status 

nutrisi 

 

 

4.3 Melakukan kolaborasi 

dalam pemberian anti 

piretik 

 

1.1 Memonitoring vital 

sign. 

 

4.4 Menganjurkan 

munta-muntah saat diberi 

susu, ma/mi 

 

6.3Anak tampak rewel 

ketika bertemu orang 

baru. 

 

3.1 Orang tua mengatakan 

anak tidak memiliki 

alergi. 

 

3.2 Orangtua mengatakan 

anak makan sedikit hanya 

3 sendok makan bubur. 

 

4.3 Anak diberi 

paracetamol oral 0,7 gram 

tablet 

 

1.1 Nadi 92x/menit, suhu 

36,50C Akral hangat, RR: 

20x/menit. 

Hari 2 

18 April 

2019 

08:00 

 

 

 

08:05 

 

 

 

 

 

08:09 

 

 

 

 

08:10 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Memonitoring vital 

sign 

 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembaban 

membran mukosa, nadi 

kuat) 

 

 

3.5 Memonitoring status 

nutrisi. 

 

 

2.7 Memonitoring adanya 

muntah atau mual. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Nadi 96x/menit, suhu: 

36,90C, akral hangat, 

RR:22x/menit 

 

1.1 Membran mukosa 

kering, mata cekung dan 

berair, nadi kuat, akral 

teraba hangat, BAK 

kuning. 

 

3.5 Anak minum banyak. 

1200ml/hari. Sudah mau 

minum susu. 

 

2.7 Orangtua anak 

mengatakan sudah tidak 

ada mual saat diberi 

ma/mi susu, tetapi makan 

tetap sedikit. 
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09:00 

3.7 Anjurkan 

meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi. 

3.7 Anak makan habis ½ 

porsi dan minum sedikit. 

 

Hari 3 

19 April 

2019 

 

08:00 

 

 

 

08:05 

 

 

 

 

08:09 

 

 

 

 

08:10 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

1.2 Memonitoring vital 

sign. 

 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembaban 

membran mukosa, nadi 

kuat) jika diperlukan. 

 

1.5 Memonitoring status 

nutrisi. 

 

 

 

2.7 Memonitoring adanya 

muntah dan mual. 

 

3.3 Melakukan kolaborasi 

dalam pemberian anti 

piretik 

 

 

 

 

 

1.2 Nadi: 98x/menit, suhu: 

37,30C, akrral teraba 

hangat. 

 

1.1 Mebran mukosa 

kering, nadi teraba kuat, 

mata cekung dan basah, 

anak tampak rewel. 

 

1.5 Anak makan bubur 

saring habis separoh, 

ma/mi susu mau, 

1200ml/hari. 

 

2.7 Sudah tidak ada mual 

atau muntah 

 

3.3 Pemberian 

paracetamol tablet 0,7 

gram. 

 

 

 

Tabel 4.11 Pelaksanaan Tindakan Pasien Anak 2 dengan Gastroenteritis di 

RS Samarinda Medika Citra. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Paraf  

Hari 1 

06 Mei 2019 

 

08:00 

 

 

 

 

08:45 

 

 

 

 

 

 

6.1 Melakukan 

pendekatan yang 

menenangkan 

 

 

6.4 Menjelaskan semua 

procedur yang akan 

dilakukan. 

 

 

 

 

6.1 Anak menerima 

kehadiran mahaiswa/ 

perawat. Tidak rewel saat 

ditanya. 

 

6.4 Orangtua mengerti dan 

mengijinkan procedur 

yang akan dilakukan 

kepada anak dan keluarga. 
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08:50 

 

 

 

09:30 

 

 

 

09:35 

 

 

 

 

 

09:40 

 

 

 

09:55 

 

 

 

10:00 

 

 

 

10:15 

 

 

 

10:30 

 

 

 

10:44 

 

 

 

10:45 

 

 

 

10:48 

 

 

 

6.3 Mengidentifikasi 

tingkat kecemasan. 

 

 

1.2 Monitoring vital sign 

 

 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembapan  

membran mukosa, nadi 

kuat)  

 

 

2.5 Memonitoring status 

nutrisi 

 

 

2.7 Memonitoring 

adanya mual dan muntah. 

 

 

3.2 Mengkaji status 

nutrisi 

  

 

1.4 Memonitoring status 

cairan termasuk intake 

dan output. 

 

4.4 Menganjurkan untuk 

meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi 

 

4.1 Memonitoring suhu 

tubuh. 

 

 

4.2 Melakukan 

kolaborasi dalam 

pemberian antipiretik 

 

4.3 Melakukan kompres 

hangat. 

 

6.3 Anak tampak diam, 

berbaring disamping 

orangtua. 

 

1.2 Nadi 98x/menit, akral 

hangat, RR 22x/menit., 

nadi kuat. 

 

1.1 Membran  mukosa 

kering, akral hangat, nadi 

teraba kuat, mata cekung, 

turgor kulit kembali dalam 

2 detik. 

 

2.5 Anak makan hanya 3 

sendok makan. Kurang 

nafsu makan. 

 

2.7 Orangtua mengatakan 

anak masih ada mual dan 

muntah 1x tadi pagi. 

 

3.2 Orangtua mengatakan 

anak makan sedikit, hanya 

3 sendok makan tadi pagi. 

 

1.4 Anak sedikit minum 

air. 

 

 

4.4 Orantua memberikan 

minum kepada anak 

sedikit tetapi sering. 

 

4.1Pemberian paracetamol 

infus 250g, melalui 

intravena. 

 

4.2 pemberian paracetamol 

infus 15tpm. 

 

 

4.3 Anak dikompres 

dengan air hangat. 

 



 

108 

 

12:00 

 

 

 

 

13:00 

 

13:05 

 

5.3 Mengobservasi bising 

usus. 

 

 

 

5.1 Mengkaji skala nyeri. 

 

5.5 Membantu keluarga 

memberikan rasa nyaman 

pada anak 

5.3 Orangtua mengtakan 

anak tiba-tiba muntah-

muntah 10x dn BAB cair 

10x 

 

5.1 Skala nyeri 3. 

 

5.5 Orangtua menemani 

anak 

Hari 2 

07 Mei 2019 

 

08:00 

 

 

 

08:45 

 

 

 

08:50 

 

 

 

 

 

09:30 

 

 

 

 

 

 

09:35 

 

 

 

09:40 

 

 

 

 

09:55 

 

 

 

 

 

6.1 Melakukan 

pendekatan yang 

menenangkan 

 

1.2 Monitoring vital sign 

 

 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembapan  

membran mukosa, nadi 

kuat)  

 

 

2.5 Mengkaji status 

nutrisi 

  

 

 

 

 

3.7 Menganjurkan untuk 

meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi 

 

2.4 Menganjurkan 

mengkonsumsi tinggi 

serat untuk mengurangi 

konstipasi. 

 

3.3 Melakukan 

kolaborasi dalam 

pemberian antipiretik 

 

 

 

6.1 Anak dapat diajak 

berkomunikasi, merespon 

saat ditanya 

 

1.2 Suhu: 36,70C, Nadi 

86x/menit, akral hangat, 

RR 22x/menit., nadi kuat. 

 

1.1 Membran  mukosa 

kering, akral hangat, nadi 

teraba kuat, mata cekung, 

turgor kulit kembali dalam 

2 detik. 

 

2.5 Anak makan hanya 

kemarin habis 1 porsi 

makanan biasa. Tadi 

makan juga habis 1 porsi. 

Nyeri pada abdomen 

berkurang. 

 

3.7 Orangtua mengatakan 

anak sedikit minum tetapi 

sering. 720ml/hari 

 

2.4 Orangtua mengatakan 

anak mulai mau 

mengkonsumsi makanan 

seperti buah dan sayur. 

 

3.3 Pemberian 

paracetamol infus 250g, 

melalui intravena. 
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10:00 

 

 

 

10:15 

 

 

 

6.2 Mendorong keluarga 

untuk menemani anak 

 

 

1.3 Memonitor masukan 

makanan atau cairan dan 

hitung intake ouput. 

 

6.2Orangtua selalu 

menemani anak dengan 

berjaga bergantian 

 

1.3 Anak makan minum 

sedikit tetapi sering. 

Hari 3 

08 Mei 2019 

 

08:00 

 

 

 

 

08:45 

 

 

 

08:50 

 

 

 

 

 

09:35 

 

 

 

09:55 

 

 

 

10:00 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

10:45 

 

 

 

 

 

6.1 Melakukan 

pendekatan yang 

menenangkan 

 

 

1.2 Monitoring vital sign 

 

 

 

1.1 Memonitoring status 

dehidrasi (kelembapan  

membran mukosa, nadi 

kuat)  

 

 

2.5Mengkaji status 

nutrisi 

  

 

3.7Menganjurkan untuk 

meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi 

 

2.4 Menganjurkan 

mengkonsumsi tinggi 

serat untuk mengurangi 

konstipasi. 

 

3.3 Melakukan 

kolaborasi dalam 

pemberian antipiretik 

 

6.2 Mendorong keluarga 

untuk menemani anak 

 

 

 

 

6.1 Anak tampak rewel. 

Menangis, tidak mau 

berhadapan dengan 

mahasiswa. 

 

1.2 Suhu: 37,40C, Nadi 

98x/menit, akral hangat, 

RR 22x/menit., nadi kuat. 

 

1.1 Membran  mukosa 

kering, akral hangat, nadi 

teraba kuat, mata cekung, 

turgor kulit kembali dalam 

2 detik. 

 

2.5 Anak makan hanya 3 

sendok makan. Kurang 

nafsu makan. 

 

3.7 Orangtua mengatakan 

anak sedikit minum tetapi 

sering. 

 

2.4 Orangtua mengatakan 

anak kurang mau 

mengkonsumsi makanan 

seperti buah dan sayur. 

 

3.3 Pemberian 

paracetamol infus 250g, 

melalui intravena. 

 

6.2Orangtua selalu 

menemani anak dengan 

berjaga bergantian 
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10:48 

 

 

 

12:00 

 

 

 

3.5 Memonitor masukan 

makanan atau cairan dan 

hitung intake ouput. 

 

9.1 Menjelaskan tentang 

penyakit yang dialami 

3.5 Anak makan minum 

sedikit tetapi sering. 

 

 

9.1 Orangtua memahami 

penjelasan yang diberikan 

dan dapat pengulang 

kembali. 

 

4.1.6 Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.12 Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien Anak 1 dengan 

Gastroenteritis di RS Samarinda Medika Citra. 

Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi ( SOAP ) Paraf 

Hari 1 

 

DK 1 

Hipovolemia 

S: 

Orangtua pasien anak mengatakan anak BAB 

3x dengan intensitas cair selama 8 jam. 

O: 

Nadi: 86x/menit 

Teraba kuat 

Turgor kulit 2 detik 

Membran mukosa kering 

Hematokrit 37,6% 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi. 

1.3 Monitor status cairan  termasuk intake 

dan output. 

1.5 Monitor berat badan. 

1.6 Dorong orangtua untuk menigkatkan 

intake oral. 

 

Hari 1 

 

11.00 

DK 2 resiko 

Ketidakseimb

angan 

elektrolit 

S : 

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 3x 

O : 

Turgor kulit 2 detik 

Membran mukosa kering. 

Anak tampak lemas. 

Mata cekung dan berair. 

Akral hangat 

Anak mengkonsumsi minum 240ml/8jam, 

1200ml/24 jam. 

A : Masalah belum teratasi 
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P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

1.2 Monitor vital sign. 

1.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

12.00 DK 3  Defisit 

Nutrisi  

S : 

Orangtua pasien mentakan anak hanya makan 

sedikit. 

O : -  

Penurunan  berat badan 0,7kg 

Anak makan  3 sendok makan. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, mata cekung dan berair, asupan 

makanan bubur saring 3 sendok makan, 

penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

3.2 Kaji status nutrisi 

3.5 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan 

3.7 Monitor adanya muntah dan mual. 

 

 

10.30 DK 4 

Hipertermi 

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 37,50C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

     3.1 Monitor suhu tubuh. 

     3.3 laukan kolaborasi dalam pemberian 

antipiretik. 

     3.2 monitor indeks water lost 

 

 DK  6 S:  
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Gangguan 

Rasa Nyaman 

Orangtua pasien mengatakan anak masih 

rewel. 

O: 

Anak kembali menangis atau menolak ketika 

disentuh. 

Anak masih dalam gendongan orang tua. 

A: Masalah belum teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

6.1 Lakukan pendekatan yang 

menenangkan 

6.5 Dorong keluarga untuk memberikan 

lingkungan yang nyaman bagi anak. 

 DK 7 

Resiko jatuh 

S: 

O: 

Anak usia 11 bulan. 

Terlihat lemas. 

Terpasang pengaman disisi tempat tidur anak. 

Ibu terlihat selalu menemani anak diatas 

tempat tidur. 

Anak terpasang IVFD. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

7.4 Memasang rest rain tempat tidur 

7.6 Membatasi pengunjung 

 

 DK 8 

Resiko 

Infeksi 

S: 

O: 

Terpasang IVFD dari tanggal 15 April 2019. 

Terpasang infus RL 

Terpasang spalak dan plester bersih. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

8.2.Pertahankan lingkungan aseptik. 

 

Hari 

ke 2 

DK 1 

Hipovolemia 

 

S: 

Orangtua pasien anak mengatakan anak BAB 

2x dengan intensitas cair dengan ampas selama 

8 jam. 

O: 

Nadi: 90x/menit 

Teraba kuat 

Turgor kulit 2 detik 

Membran mukosa kering 

Hematokrit 37,6% 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1.2 Monitor status dehidrasi. 
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1.4 Monitor status cairan  termasuk intake 

dan output. 

1.7 Monitor berat badan. 

1.8 Dorong orangtua untuk menigkatkan 

intake oral. 

Hari 

ke 2 

10.00 

DK 2 

Resiko 

ketidakseimb

angan 

elektrolit 

S :  

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 2x dengan ampas. 

O : 

Ku: compos mentis 

Anak masih lemas namun sudah tidak sering 

berbaring. 

Mata masih cekung dan berair 

Akral hangat 

Anak mengkonsumsi minum 240ml/8jam 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

1.2 Monitor vital sign. 

1.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

 

12.30 DK 3 

Defisit Nutrisi 

S : 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah mau 

makan. 

O : -  

Penurunan  berat badan 0,7kg 

Anak makan habis 1 porsi bubur saring.. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, mata cekung dan berair, 

penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

3.2 Kaji status nutrisi 

3.5 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan 

3.7 Monitor adanya muntah dan mual. 
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11.00 DK 4 

Hipertermi 

 

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, tetaoi jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 36,90C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Monitor suhu tubuh. 

4.3 laukan kolaborasi dalam pemberian 

antipiretik. 

4.2 monitor indeks water lost 

 

 DK 6 

Gangguan 

rasa nyaman 

S: 

Orangtua pasien mengatakan anak kadang 

masih rewel.. 

O: 

Anak memalingkan muka saat disentuh. 

Anak tidak tampak rewel. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

6.1 Lakukan pendekatan yang 

menenangkan 

6.5 Dorong keluarga untuk memberikan 

lingkungan yang nyaman bagi anak. 

 

 DK 7 

Resiko jatuh 

S: 

O: 

Anak usia 11 bulan. 

Terlihat lemas. 

Terpasang pengaman disisi tempat tidur anak. 

Ibu terlihat selalu menemani anak diatas 

tempat tidur. 

Anak tidak terpasang IVFD 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

7.4 Memasang rest rain tempat tidur 

7.6 Membatasi pengunjung 

 

 DK 8 

Resiko infeksi   

S: 

O: 

Tidak terpasang IVFD. 

Terlihat tangan anak bengkak. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

8.2.Pertahankan lingkungan aseptik. 

8.4.Monitor tanda dan gejala infeksi 

 



 

115 

 

Hari 

ke 3 

DK 1 

hipovolemia 

S: 

Orangtua pasien anak mengatakan anak BAB 

1x dengan intensitas cair dengan ampas selama 

8 jam. 

O: 

Nadi: 89x/menit 

Teraba kuat 

Turgor kulit <2 detik 

Membran mukosa kering 

Hematokrit 37,6% 

A: masalah teratasi sebagiani 

P: lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi. 

1.5 Monitor berat badan. 

1.6 Dorong orangtua untuk menigkatkan 

intake oral. 

 

Hari 

ke 

3 

10.10 

DK 2 

Resiko 

ketidakseimb

angan 

elektrolit 

S : 

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 1-2x dengan ampas. 

O : 

Anak sudah tidak tampak lemas 

Ku compos mentis 

Akral hangat 

Anak masih mengkonsumsi minum 

240ml/8jam, 1200ml/24 jam. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

1.2 Monitor vital sign. 

1.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

 

12.00 DK 3 

Defisit Nutrisi 

S : 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah mau 

makan sedikit. 

O : -  

Anak makan habis setangah porsi bubur 

saring.. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 
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Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

3.2 Kaji status nutrisi 

3.5 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan. 

3.7 Monitor adanya muntah dan mual. 

11.00 DK 4 

Hipertermi 

 

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, tetapi jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 36,90C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Monitor suhu tubuh. 

4.2 Lakukan kolaborasi dalam 

pemberian antipiretik. 

 

 DK 6 

Gangguan 

Rasa Nyaman 

S: 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah tidak 

rewel 

O: 

Anak masih memalingkan muka saat disentuh. 

Namun menerima sentuhan mahasiswa. 

Anak tidak tampak rewel. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

6.2 Lakukan pendekatan yang 

menenangkan 

6.6 Dorong keluarga untuk memberikan 

lingkungan yang nyaman bagi anak. 

 

 DK 7 

Resiko Jatuh 

S: 

O: 

Anak usia 11 bulan. 

Terlihat lemas. 

Terpasang pengaman disisi tempat tidur anak. 

Ibu terlihat selalu menemani anak diatas 

tempat tidur. 

Anak tidak terpasang IVFD 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

7.5 Memasang rest rain tempat tidur 

7.7 Membatasi pengunjung 

 



 

117 

 

 DK 8 Resiko 

Infeksi 

S: 

O: 

Tidak terpasang IVFD. 

Tangan Anak tidak terlihat infeksi  

A: Masalah teratasi 

P: Hentikan intervensi 

 

 

Tabel 4.13Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien Anak 2 dengan 

gastroenteritis di RS Samarinda Medika Citra. 

Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi ( SOAP ) Paraf 

Hari 1 DK 1 

Hipovolemia 

S:  

Orangtua pasien mengatakan anak muntah dan 

mual 2x dalam 8 jam 

Orangtua pasien mengatakan anak BAB cair 3x 

dengan konsistensi cair. 

O: 

Nadi: 98x/menit. 

Teraba kuat. 

Kurgor kulit 2 detik. 

Membran mukosa kering. 

A: Masalah belum teratasi. 

P: Lanjutkan intervensi. 

1.1 Monitor status dehidrasi. 

1.2 Monitor vital sign 

1.3 Monitor status cairan termasuk intake 

dan output cairan. 

1.6 Dorong orangtua pasien untuk 

meningkatkan intake oral. 

 

Hari 1 

 

11.00 

DK 2  

Resiko 

Ketidakseimb

angan 

elektrolit 

S : 

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 3x 

O : 

Anak tampak lemas. 

Mata cekung dan berair. 

Akral hangat 

Anak mengkonsumsi minum 240ml/8jam, 

1200ml/24 jam. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

1.2 Monitor vital sign. 
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1.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

12.00 DK 3  

Defisit Nutrisi  

S : 

Orangtua pasien mentakan anak hanya makan 

sedikit. 

O : -  

Penurunan  berat badan 0,7kg 

Anak makan  3 sendok makan. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, mata cekung dan berair, asupan 

makanan bubur saring 3 sendok makan, 

penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

3.2 Kaji status nutrisi 

3.5 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan 

3.7 Monitor adanya muntah dan mual. 

 

10.30 DK 4 

Hipertermi 

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, tetaoi jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 36,90C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Monitor suhu tubuh. 

4.3 laukan kolaborasi dalam pemberian 

antipiretik. 

4.2 monitor indeks water lost 

 

 DK 5 

Nyeri Akut 

S: 

Orangtua mengatakan anak masih mengeluh 

sakit pada perut. 

Orangtua mengatakan anak mengalami 

penurunan nafsu makan. 

O: 

Perut teraba keras. 

Anak terlihat meringis. 
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Bising usus 7x/menit. 

Makan hanya 3 sendok. 

A: Masalah belum teratasi. 

P: lanjutkan Intervensi 

5.1 Kaji skala nyeri. 

5.3 Observasi bising usus. 

5.5 Dorong keluarga memberikan rasa 

nyaman pada anak.  

5.7 Lakukan kolaborasi pemberian 

analgesik untuk meredakan nyeri. 

13:30 DK 6 

gangguan 

rasa nyaman 

S: 

Orangtua pasien mengakan anak mengeluh 

sakit pada perutnya. 

Orangtua pasien mengatakan anak mengeluh 

mual 

O: 

Anak tampak masih memegang perutnya. 

Perut tampak kembung ketika diraba. 

Adanya rasa tidak nyaman ketika perut 

ditekan. 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

4.6 Dorong keluarga untuk memberikan 

lingkungan yang nyaman. 

 

10:30 DK 9 

Defisit 

pengetahuan 

S: 

Orangtua pasien mengatakan tidak mengetahui 

tentang penyebab anak mengalami diare 

O: 

Orangtua menggelengkan kepala ketika ditanya 

mengenai penyakit anak. 

A: masalah belum teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

5.1 Jelaskan tentang penyakit yang dialami. 

 

Hari 

ke 2 

DK 1 

Hipovolemi 

 

S:  

Orangtua pasien mengatakan anak muntah dan 

mual 2x dalam 8 jam 

Orangtua pasien mengatakan anak BAB cair 3x 

dengan intensitas cair. 

O: 

Nadi: 98x/menit. 

Teraba kuat. 

Kurgor kulit 2 detik. 

Membran mukosa kering. 

A: Masalah belum teratasi. 

P: Lanjutkan intervensi. 

1.1 Monitor status dehidrasi. 
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1.2 Monitor vital sign 

1.3 Monitor status cairan termasuk intake 

dan output cairan. 

1.6 Dorong orangtua pasien untuk 

meningkatkan intake oral. 

Hari 

ke 2 

10.00 

DK 2 

Resiko 

Ketidakseimb

angan 

Elektrolit 

S :  

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 2x dengan ampas. 

O : 

Ku: compos mentis 

Anak masih lemas namun sudah tidak sering 

berbaring. 

Mata masih cekung dan berair 

Akral hangat 

Anak mengkonsumsi minum 240ml/8jam 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

2.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

2.2 Monitor vital sign. 

2.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

 

12.30 DK 3 

Defisit Nutrisi 

S : 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah mau 

makan. 

O : -  

Penurunan  berat badan 0,7kg 

Anak makan habis 1 porsi bubur saring.. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, mata cekung dan berair, 

penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

3.3 Kaji status nutrisi 

3.6 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan 

3.7 Monitor adanya muntah dan mual. 
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11.00 DK 4 

Hipertermi  

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, tetaoi jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 36,90C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.2 Monitor suhu tubuh. 

4.4 laukan kolaborasi dalam pemberian 

antipiretik. 

4.5 monitor indeks water lost 

 

 DK 5 

Nyeri Akut 

S: 

Orangtua mengatakan anak masih mengeluh 

sakit pada perut. 

Orangtua mengatakan anak mengalami 

penurunan nafsu makan. 

O: 

Perut teraba keras. 

Anak terlihat meringis. 

Bising usus 7x/menit. 

Makan hanya 3 sendok. 

A: Masalah belum teratasi. 

P: lanjutkan Intervensi 

5.2 Kaji skala nyeri. 

5.4 Observasi bising usus. 

5.6 Dorong keluarga memberikan rasa 

nyaman pada anak.  

5.7 Lakukan kolaborasi pemberian 

analgesik untuk meredakan nyeri. 

 

13:30 DK 6 

Gangguan 

Rasa Nyaman 

S: 

Orangtua pasien mengakan anak sudah tidak 

terlalu mengeluh sakit. 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah tidak 

mengeluh mual dan muntah. 

O: 

Anak tidak lagi memegang perutnya. 

Perut masih tampak kembung ketika diraba. 

Masih adanya rasa tidak nyaman ketika perut 

ditekan. 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

6.5 Dorong keluarga untuk memberikan 

lingkungan yang nyaman. 

 

10:30 DK 9 S:  
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Defisit 

pengetahuan 

Orangtua pasien sudah mengetahui tentang 

penyakit yang diderita anak. 

O: 

Orangtua terlihat antusias saat dijelaskan 

bagaimana penyakit anak. 

Orangtuan mengungkapkan keingintahuan 

bagaimana cra penangan penyakit anak di 

rumah. 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

Hari 

Ke 3 

DK 1 

Hipovolemia  

S:  

Orangtua pasien mengatakan sudah tidak ada 

muntah dan mual 

Orangtua pasien mengatakan anak  masih BAB 

cair 2x dengan intensitas cair dan ada ampas.. 

O: 

Nadi: 98x/menit. 

Teraba kuat. 

Kurgor kulit 2 detik. 

Membran mukosa kering. 

A: Masalah belum teratasi. 

P: Lanjutkan intervensi. 

1.1 Monitor status dehidrasi. 

1.2 Monitor vital sign 

1.3 Monitor status cairan termasuk intake 

dan output cairan. 

1.6 Dorong orangtua pasien untuk 

meningkatkan intake oral. 

 

Hari 

ke 

3 

10.10 

DK 2 Resiko 

Ketidakseimb

angan 

Elektrolit 

S : 

Orangtua pasien anak mengatakan anak masih 

BAB cair 1-2x dengan ampas. 

O : 

Anak sudah tidak tampak lemas 

Ku compos mentis 

Akral hangat 

Anak masih mengkonsumsi minum 

240ml/8jam, 1200ml/24 jam. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

2.1 Monitor status dehidrasi (kelembapan 

membran mukosa, nadi kuat) jika 

diperlukan. 

2.2 Monitor vital sign. 

2.3 Monitor masukan makanan atau cairan 

dan hitung intake kalori. 

 

12.00 Dk 3  S :  



 

123 

 

Defisit Nutrisi Orangtua pasien mengatakan anak sudah mau 

makan sedikit. 

O : -  

Anak makan habis setangah porsi bubur 

saring.. 

A: Lila: 10cm 

     BB : 6,8kg 

     TB : 58cm 

B:  

Hb : 11,9 g/dl 

Ht  : 37,6% 

Leukosit: 13.200/mm3 

Trombosit: 353.000/mm3 

C:  

Bibir Kering, penurunan berat badan 0,7kg. 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

3.4 Kaji status nutrisi 

3.8 Monitor tanda-tanda vital dan berat 

badan 

3.9 Monitor adanya muntah dan mual. 

 

11.00 DK 4 

Hipertermi 

S : 

Oangtua mengatakan anak kadang demam 

kadang tidak, tetapi jika diraba terasa hangat. 

O :  

Suhu Tubuh 370C 

Akral teraba hangat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.3 Monitor suhu tubuh. 

4.6 Laukan kolaborasi dalam pemberian 

antipiretik. 

 

13:30 DK 5 

Nyeri Akut 

S: 

Orangtua mengatakan anak masih mengeluh 

sakit pada perut. 

Orangtua mengatakan anak sudah mau 

menghabiskan dan makan. 

O: 

Perut teraba keras. 

Anak terlihat meringis. 

Bising usus 7x/menit. 

Makan ½-1 porsi habis 

A: Masalah teratasi sebagian. 

P: lanjutkan Intervensi 

5.3 Kaji skala nyeri. 
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5.5 Observasi bising usus. 

5.8 Dorong keluarga memberikan rasa 

nyaman pada anak.  

5.9 Lakukan kolaborasi pemberian 

analgesik untuk meredakan nyeri. 

 DK 6 

Gangguan 

Rasa Nyaman 

 

S: 

Orangtua pasien mengakan anak sudah tidak 

terlalu mengeluh sakit. 

Orangtua pasien mengatakan anak sudah tidak 

mengeluh mual dan muntah. 

O: 

Anak tidak lagi memegang perutnya. 

Perut masih tampak kembung ketika diraba. 

Masih adanya rasa tidak nyaman ketika perut 

ditekan. 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

 

10:30 DK 9 

Defisit 

pengetahuan 

S: 

Orangtua pasien sudah mengetahui tentang 

penyakit yang diderita anak. 

Orangtua pasien mengatakan sudah 

mengetahui bagaimana cara penanganan diare 

anak diruamh 

O: 

Orangtua terlihat antusias saat dijelaskan 

bagaimana penyakit anak. 

Orangtuan mengungkapkan keingintahuan 

bagaimana penyakit anak di rumah. 

A: Masalah Teratasi 

P: Mentikan Intervensi 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

Pada pembahasan kasus ini peneliti akan membahas tentang adanya 

kesesuain maupun kesenjangan antara teori dan hasil asuhan keperawatan pada 

tanggal 18 – April 2019 dan tanggal 8 Mei 2019 diruang perawatan inap anak 

RS Samarinda Medika Citra. Kegiatan yang dilakukan melalui pengkajian, 

diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan 

evaluasi keperawatan. 

4.2.1 Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif 
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Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada kedua pasien anak, penulis 

menemukan masalah hipovolemia yang terjadi pada kedua pasien anak 

dengan data yang menunjang  seperti adanya tanda dan gejala seperti nadi 

90x/menit teraba kuat, turgor kulit 3 detik, membran mukosa kering, 

hematokrit 37,6%, berdasarkan status kehilangan cairan berdasarkan berat 

badan termasuk kategori dehidrasi sedang sebesar 9% pada pasien anak 1, 

sedangkan pada pasien anak 2 ditemukan data menunjang seperti nadi 

98x/menit teraba kuat, turgor kulit 2 detik, membran mukosa kering, 

hematokrit 37,9%, berdasarkan status kehilangan cairan berdasarkan berat 

bdan termasuk kategori dehidrasi ringan sebesar 4%. 

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hipovolemia 

merupakan masalah utama yang muncul pada pasien anak dengan 

Gastroenteritis (Sudoyo Aru,dkk 2009 ). Terkait dengan diagnosa ini, 

disusunlah intervensi keperawatan yang akan dilakukan kepada kedua 

pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien seperti monitor 

status dehidrasi (kelembabab membran mukosa, nadi adekuat, tekanan 

darah ortostatik) jika diperlukan, monitor vital sign, monitor status cairan  

termasuk intake dan output cairan, monitor tingkat hb dan hematokrit, 

monitor berat badan dan dorong orangtua untuk meningkatkan intake oral 

(Nanda Nic Noc, 2016). 

Setelah tiga hari dilakukan perawatan, peneliti mendapatkan hasil 

evaluasi bahwa masalah hipovolemia ini behasil diatasi sebagian  baik pada 

pasien anak 1 maupun pasien anak 2 menggunakan intervensi yang telah 
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direncanakan. Salah satu tanda pasien anak 1 dan pasien anak 2 masih BAB 

cair dengan frekuensi menurun 2-3x dalam sehari.  

4.2.2 Resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan diare. 

Pada pengkajian pasien anak pertama keluhan subjektifnya yaitu ibu 

mengatakan pasien mengalami muntah-muntah sebanyak 3-4x dalam sehari 

dan BAB cair. Keluhan dirasakan selama 2 hari sebelum akhirnya anak 

dibawa kerumah sakit dengan keluhan BAB cair 4-5x. Keluhan objektifnya 

KU,  

Pada pengkajian pasien anak kedua keluhan subjektifnya yaitu ibu 

mengatakan pasien mengalama BAB cair 10x dan muntah-muntah 10x. 

Disertai dengan kram perut pada anak. Keluhan objektifnya adalah KU 

samnolen, GCS E4V5M6, Akral teraba hangat, pasien terlihat lemas, 

mukosa mulut kering, mata cekung tidak berair, hasil dari tanda-tanda vital 

Nadi: N: 98x/menit, Suhu: 36,90c, Respirasi R: 22x/menit. Derajat dehidrasi 

4% yang berarti berdasarkan teori persentase kehilangan air dan berat badan  

untuk anak dan bayi adalah derajat ringan. Tanda klinis pada anak sesuai 

dengan teori tanda klinis dehidrasi. 

Menurut manjoer arif (2000) tand adan gejala gastroenteritis pada bayi 

atau anak seperti anak mengalami dehidrasi, cengeng, gelisah, suhu tubuh 

meningkat, nafsu makan menurun, mengalami diare, feses cair dengan 

darah dan lendir, warna tinja berubah menjadi kehijauan karena bercampur 

dengan empedu, anus dan sekitarnya menjadi lecet karena tinja menjadi 

asam, dan berat badan menurun. 
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Berdasarkan pendapat penulis terhadap kesamaan antara kasus peneliti 

dengan teori yang dikemukakan ditemukan pada pasien anak gastroenteritis  

dengan resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan proses 

penyakit yaitu diare, mual-muntah. 

4.2.3 Defisit nutrisi berhubungan dengan diare, kurangnya asupan makanan. 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada kedua pasien anak penulis 

menemukan masalah defisit nutrisi yang terjadi pada kedua pasien anak 

dengan data yang menunjang seperti adanya tanda dan gejala seperti 

orangtua anak mengatakan anak mengalami penurunan nafsu makan, anak 

tidak menghabiskan porsi makanan, anak hanya makan 3 sendok bubur 

saring, berat badan sebelum sakit 7,5kg dan berat badan saat sakit 6,8kg 

sehingga didapatkan terjadi penurunan berat badan 0.7kg, hasil pemeriksaan 

laboratorium ditemukan hemoglobin 11,9mg/dl, leukosit 13.200/mm3 dan 

trombosit 353.000/mm3 pada pasien anak 1, sedangkan pada pasien anak 2 

ditemukan tanda dan gejala seperti anak mengalami penurunan nafsu makan 

dan minum karena nyeri di perut, anak tidak menghabiskan porsi makan, 

hanya makan 3 sendok – ¼ porsi makan, berat badan sebelum sakit 23kg, 

hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan hemoglobin 12,6mg/dl, leukosit 

12.800/mm3 dan trombosit 236.000/mm3 kemudian kondisi fisiknya anak 

tampak lemas, banyak tertidur selama dirawat. 

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa defisit nutrisi 

merupakan masalah yang muncul pada pasien Gastroenteritis (Nanda, 

2017). Terkait dengan diagnosaini, disusunlah intervensi keperawatan yang 
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akan dilakukan kepada kedua pasien sesuai dengan kebutuhan maisng-

masing pasien seperti kaji adanya alergi dan status nutrisi, kolaborasi 

dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang 

dibutuhkan dengan diit tinggi serat untuk mengurangi konstipasi, monitor 

vital sign dan berat badan dan monitor adanya muntah dan mual (Nanda Nic 

Noc 2016). 

Setelah tiga hari dilakukan perawatan, peneliti mendapatkan hasil 

evaluasi bahwa masalah defisit nutrisi ini berhasil diatasi baik pada pasien 

anak 1 maupun pada pasien anak 2 menggunakan intervensi yang telah 

direncanakan. 

4.2.4 Hipertermi berhubungan dengan dehidrasi, proses penyakit 

Hipertermi pada Gastroenteritis terjadi karena proses inflamasi disaluran 

pencernaan yang disebakan oleh agen pirogenic yang menyebabkan 

meningkatnya suhu tubuh sehingga terjadi hipertermi. Berdasarkan hasil 

pengkajian yang dilakukan kepada kedua pasien anak, penulis menemukan 

masalah hipertermi yang terjadi pada kedua pasien dengan data yang 

menunjang seperti suhu tubuh anak 37,50C, anak tampak rewel pada pasien 

anak 1, juga dari hasil pengkajian tumbuh kembang pasien anak 1 

didapatkan bahwa anak hanya diberikan ASI Eksklusif sampai usia 3 bulan 

karena ibu bekerja dan mulai mengganti ASI dengan Susu formula sampai 

saat ini. Sedangkan pada pasien anak 2 ditemukan tanda dan gejala yang 

sama pada hari ke 2 perawatan yaitu suhu 37,80C dan anak tampak rewel, 

tidak mau bertatap muka dan muka sembab, namun dari hasil pengkajian 
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tumbuh kembang pasien anak 2 didapatkan anak diberi ASI eksklusif 

sampai usia 2 tahun.  

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya 

hipertemi pada kedua pasien berbeda. Berdasarkan teori, ASI merupakan 

makanan yang paling baik untuk bayi. Dimana ASI mengandung zat gizi 

dan zat kekebalan tubuh yang dibutuhkanbayi untuk melawan infeksi 

(Irianto, 2014). Asi telah terbukti akan membantu dan menguatkan daya 

tahan tubuh bayi dari serangan berbagai patogen seperti virus, bakterial 

ataupun malabsorbsi.  

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hipertermi dapat 

muncul pada  pasien Gastroenteritis (maryunani, 2010). Sehingga pasien 

dengan masalah keperawatan hipertermi dapat disusun dan dberikan 

intervensi sesuai dengan kebutuhan pasien yaitu monitor suhu tubuh, 

lakukan kolaborasi dalam pemberian anti peretik, lakukan kompres hangat 

saat anak mengalami demam dan anjurkan untuk meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi. (Nanda, 2016) 

Dari hasil 3 hari perawatan dilakukan, peneliti mendapatkan hasil 

evaluasi bahwa masalah hipertermi ini berhasi diatasi pada pasien anak 1 

dan pasien anak 2 menggunakan intervensi yang telah di rencanakan. 

4.2.5 Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, hiperpristaltik 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada kedua pasien anak, penulis 

menemukan masalah keperawatan nyeri akut yang terjadi pada salah satu 

pasien, yaitu pasien anak 2. Ditemukan data yang menunjang seperti perut 
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pasien teraba kembung dan anak tampak meringis ketika perut di palpasi. 

Temudian dari hasil auskultasi bising usung didapatkan 7x/menit, 

berdasarkan skala nyeri wong baker facial anak pada 3-4.  

Hal ini sejalan dengan teroi yang menyatakan bahwa Nyeri akut dapat 

terjadi pada pasien Gastroenteritis dikarenakan terjadi gangguan motilitas 

usus karena infeksi yang menyebabkan terjadinga hiperperistaltik yang 

mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan 

yang menimbulkan diare (). Terkait dengan diagnosa ini disusunlah 

intervensi keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien anak 2 sesuai 

kebutuhan pasien seperti mengkaji skala nyeri, memonitor status 

pernafasan, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, bantu 

keluarga memberikan rasa nyaman pada anak, kontrol lingkungan yang 

dapat mempengaruhi nyeri, observasi bising usus dan kolaborasi dan 

lakukan kolaborasi pemberian analgesik untuk meredakan nyeri. (Noc, 

2016) 

Setelah tiga hari dilakukan perawatan, peneliti mendapatkan hasil 

evaluasi bahwa masalah nyeri akut berhasil diatasi dengan baik pada pasien 

anak 2. 

4.2.6 Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. 

Gangguan rasa nyaman sering terjadi pada pasien anak terutama pada 

pasien Gastroenteritis. Gangguan rasa nyaman dapat timbul karena proses 

hospitalisasi anak selama dilakukan perawatan maupun gejala dari penyakit. 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan didapatkan pada kedua pasien anak 
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dengan data yang menujang seperti adanya tanda dan gejala seperti anak 

tampak gelisah. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa gangguan rasa 

nyaman merupakan masalah yang muncul pada anak dengan Gastroenteritis 

(). Namun diagnosa ini dapat ditegakkan karena pada anak sulit beradaptasi 

dengan proses hospitalisasi selama perawatan. Terkait dengan diagnosa ini, 

disusunlah intervensi keperawatan yang akan dilakukan kepadakedua 

pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien seperti lakukan 

pendekatan yang menenangkan, dorong keluarga untuk menemani anak, 

identifikasi tingkat kecemasan, jelaskan semua procedur yang dilakukan 

dan dorong keluarga untuk memberikan ligkungan yang nyaman bagi anak. 

(Noc, 2016) 

Setelah 3 hari dilakukan perawatan, peneliti mendapatkan hasil evaluasi 

bahwa masalah gangguan rasa nyaman ini berhasil diatasi sebagian baik 

pada pasien anak 1 dan pasien anak 2 menggunakan intervensi yang telah 

direncanakan.  

4.2.7 Resiko jatuh berhubungan dengan usia < dari 2 tahun. 

Resiko jatuh dapat terjadi pada beberapa kalangan seperti lansia, pasien 

yang memiliki kelemahan pada ekstermitas maupun pada anak dibawah usia 

2 tahun. Anak yang berusia dibawah 2 tahun beresiko mengalami cedera 

atau gangguan kesehatan  akibat terjatuh. Menurut MENKES RI 

No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit 

bahwa kejadian pasien jatuh yang berakhir dengan kematian atau kecacatan 
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diharapkan tidak terjadi dirumah sakit. Berdasarkan peraturan tersebut, 

maka setiap pasien yang dirawat dirumah sakit akan dilakukan penilaian 

resiko jatuh oleh perawat. 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan kepada kedua pasien, peneliti 

melakukan penilaian skala jatuh dengan humpty dumpty, dimana skala 

tersebut digunakan pada pasien anak yang sedang peneliti teliti. Pada pasien 

anak 1 dengan umur 11 bulan ditemukan skor skala jatuh 14, sedangkan 

pada pasien anak 2  dengan umur 3 tahun ditemukan skor skala jatuh 11. 

Sehungga ditemukan pada pasien anak 1 memiliki resiko jatuh tinggi 

sedangkan pada pasien anak 2 tidak ditemukan masalah resiko jatuh. 

Terkait dengan diagnosa ini, disusunlah intervensi keperawatan yang 

akan dilakukan kepada pasein sesuai kebutuhan seperti menyediakan 

lingkungan yang aman untuk pasien, identifikasi kebutuhan keamanan 

pasien (skala jatuh), menghindari lingkungan yang berbahaya, memasang 

pengaman tempat tidur, dan membatasi pengunjung. 

Setelah 3 hari dilakukan perawatan, peneliti menemukan hasil evaluasi 

bahwa masalah resiko jatuh tidak terjadi pada pasien anak 1.  

4.2.8 Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif 

Saat pasien masuk dan dirawat diruang perawatan tentu memerlukan 

tindakan keperawatan invasif sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan 

tubuh salah satunya tindakan invasif pemasangan IVFD. Tujuan dari 

pemasangan IVFD adalah memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit dan 

mempermudah dalam pemberian obat secara langsung melalui pembuluh 



 

133 

 

darah. Sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan cairan dan elektrolit 

dan memberikan penaganan secara langsung obat kedalam tubuh. 

Pemasangan IVFD merupakan tindakan memasukkan jarum (abbocath) 

melalui transkutan yang kemudian disambungkan dengan selang infus 

(Edward,2011). 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada kedua pasien, penulis 

menemukan masalah resiko infeksi yang terjadi pada kedua pasien, dimana 

data yang ditemukan seperti pasien anak 1 sudah dirawat dan terpasang 

IVFD selama 2 hari yang lalu pada tanggal 15 April 2019, sedangkan pada 

pasien anak 2 baru dirawat dan terpasang IVFD selama 1 hari pada tanggal 

5 Mei 2019. Penggunaan alat-alat invasif seperti ini dapat menimbulkan 

resiko infeksi pada pasien karena rentan sekali terjadi flebitis. Inilah yang 

mendasari peneliti mengangkat masalah resko infeksi. 

Intervensi keperawatan yang disusun akan dilakukan kepada kedua 

pasien sesuai dengan kebutuhan seperti ganti letak IV perifer dan line 

central dan dresing sesuai dengan prosedur, pertahankan lingkungan yang 

aseptik, tingkatkan intake nutrisi, monitor tanda dan gejala infeksi dan 

batasi pengunjung jika perlu. 

Setelah tiga hari dilakukan perawatann, peneliti menemukan hasil 

evaluasi bahwa pada pasien anak 1 ditemukan tanda dan gejala resiko 

infeksi, dimana tanggan anak bengkak sehingga pada perawatan kedua infus 

anak di lepas pada tanggal 18 April 2019, hasil laboratorium menunjukkan 

leukosit 13.200/mm3. Sedangkan pada pasien anak 2, perawatan infus 
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dilakukan pada hari tanggal 7 Mei 2019, tidak ditemukan tanda dan gejala  

infeksi, maupun flebitis, hasil laboratorium menunjukkan leukosit 

12.800/mm3. Sehingga peneliti menarik kesimpulan pada pasien anak 1 

mengalami masalah resiko infeksi sedangkan pada pasien anak 2 tidak 

mengalami resiko infeksi. 

4.2.9 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

Gastroenteritis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung 

yang akut dengan kerusakan erosi pada bagian superficial (Mattaqin & 

Kumala, 2011).Gastroenteristis akut yang ditandai dengan diare dan pada 

beberapa kasus muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan elektrolit 

yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit (Betz 

& Linda, 2009). Faktor-faktor penyebab gastroenteritis pada anak dan balita 

adalah faktor lingkungan, tingkat pengetahuan ibu atau orangtua, sosial 

ekonomi masyarakat, makanan dan minuman yang di konsumsi (Rusepno, 

2008). Menurut penelitian Hazel (2013) faktor resiko terjadinya 

gastroenteritis adalah bayi atau anak berusia kurang atau berat badan lahir 

rendah (bayi atau anak dengan malnutrisi), riwayat ISPA, ibu berusia muda 

dengan pengalaman yang terbatas tentang perawatan bayi, tingkat 

pendidikan dan pengetahuan hygien kesehatan dan gizi, perilaku dalam 

pemberian ASI, pengenalan susu non ASI/penggunaan susu botol dan 

pengobatan pada diare akut yang tidak tuntas. Seseorang dapat menjadi 

sehat atau sakit akibat dari kebiasaan atau perilaku yang 

dilakukannya.kebiasaan yang tidak sehat dapat menunjang terjadinya 
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penyakit, sedangkan kebiasaan yang sehat dapat membantu mencegah 

penyakit (Soemirat, 2004).  

Hasil dari pengkajian yang dilakukan kepada kedua orangtua pasien anak 

untuk mengetahui pengetahuan orangtua terhadap penyakit anak, penulis 

menemukan orangtua pasien anak 1 mengetahui penyakit dan faktor resiko 

yang menyebabkan anak sakit sedangkan pada orangtua pasien anak 2 

khususnya ibu, tidak mengetahui penyakit dan faktor resiko yang 

menyebabkan anak sakit. Hal ini sesuai dengan penjabaran teori menurut 

para ahli, bahwa tingkat pengetahuan orangtua mempengaruhi proses 

pencegahan dan penanganan pada panyakit anak. Ketika dikaji lebih lanjut, 

penulis menemukan bahwa orangtua pasien anak 1 memiliki pendidikan 

akhir S1 sedangkan orangtua pasien anak 2 memiliki pendidikan akhir 

SMK. Orangtua pasien anak 1 mengatakan anak belum pernah dirawat 

dengan keluhan Gastroenteritis, sedangkan orangtua pasien anak 2 

mengatakan anak sudah pernah masuk rumah sakit namun bukan dengan 

keluhan Gastroenteritis.  

Hal ini yang mendasari dibuatnya intervensi pendidikan kesehatan pada 

orangtua mengenai Gastroenteritis. Sehingga setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan, pengetahuan orangtua terhadap penyakit anak menjadi lebih 

baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada pasien 

anak 1 dan pasien anak 2 dengan penyakit gastroenteritis di Ruang Perawatan 

Anak Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian  

Hasil pengkajian yang didapatkan dari kedua anak menunjukkan adanya 

beberapa tanda dan gejala khas baik pada pasien anak 1 maupun pasien anak 

2 keluhan yang dirasakan yaitu BAB cair, mual dan muntah, anak 

mengalami dehidrasi. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kesamaan yang 

khas yaitu membran mukosa kering, mata cekung, akral hangat. Dari 

kesimpulan pengkajian menunjukkan adanya keselarasan antara teori dan 

fakta dilapangan. 

5.1.2 Diagnosa  

Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua pasien anak yaitu: 

Hipovolemia, resiko ketidakseimbangan elektrolit, defisit nutrisi dan 

hipertermi.  

5.1.3 Perencanaan  

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua pasien anak 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan 

kriteria tanda dan gejala mayor, minor serta kondisi pasien anak saat ini. 
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5.1.4 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan kasus ini sesuai dengan intervensi 

yang dibuat. Dilakukan pada kedua anak dalam waktu yang berbeda, yaitu 

pada pasien anak 1 tanggal 17-19 April dan pada pasien anak 2 tanggal 6-8 

Mei 2019. Selama kutang lebih 8 jam. Dalam mengatasi masalah 

keperawatan hipovolemia pada kedua anak yaitu, monitoring status 

dehidrasi, monitor vital sign, monitoring status cairan termasuk intake 

output. Kemudian pada masalah keperawatan resiko ketidakseimbangan 

elektrolit pada kedua anak yaitu monitor status nutrisi dan dorong masukan 

oral. Pada masalah keperawatan defisit nutrisi dilakukan kaji adanya alergi, 

kaji status nutrisi, dan monitor adanya muntah. Pada masalah keperawatan 

hipertermi dilakukan monitor suhu tubu, lakukan kolaborasi dalam 

pemberian anti piretik, dan lakukan konpres hangat bila perlu.  

5.1.5 Evaluasi 

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan 

keperawatan yang diberikan, pada evaluasi yang peneliti lakukan selama 3 

hari pada pasien anak 1 dan pasien anak 2 diagnosa hipovolemia, resiko 

ketidakseimbangan elektrolit, defisit nutrisi dan hipertermi sesuai dengan 

kriteria khasil. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kasus yang diangkat penulis dengan judul auhan keperawatan 

anak dengan gastroenteritis di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra untuk 
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meningkatkan mutu dalam pemberian asuhan keperawatan  selanjutnya 

penulis menyarankan kepada: 

5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi asuhan 

keperawatan anak dengan gastroenteritis dengan masalah keperawatan 

lainnya. Serta dapat mengaplikasikan intervensi keperawatan yang disusun 

dengan baik dan benar. 

5.2.2 Bagi perawat ruangan 

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memberikan 

asuhankeperawatan pada anak dengan gastroenteritis dan dapat 

meningkatkan mutu dalam pemberian asuhan keperawatan di ruangan. 

5.2.3 Bagi pasien dan orangtua pasien 

Diharapkan dapat menali bagaimana proses dan tanda gejala serta faktor 

penyebab terjadinya gastroenteritis sehingga untuk kedepannya dapat 

merubah pola hidup mejadi lebih baik. 
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 peradangan yang 
terjadi pada lambung 
dan usus yang 
memberikan gejala 
diare dengan atau 
tanpa disertai muntah 

 

 

 

 

 

 Masuknya kuman 

kedalam perut melalui 

makanan dan minuman 

yang kotor. 

 Keracunan makanan dan 

peradangan minuman, 

misal makan-makanan 

yang sudah basi atau 

beracun, atau minum air 

tidak dimasak. 

 Kurang gizi 

 Tidak tahan akan makanan tertentu 

 Alergi 
 

 

 

 

 

 

 

Berak encer kadang 

disertai mual, muntah, 

badan lesu dan lemah, 

nafsu makan menurun, 

demam, sakit perut, 

mata cekung, bila kulit 

dicubit, lipatan kulit 

tidak segera kembali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menggunakan air bersih yang cukup 

 Mencuci tangan pakai sabun sebelum 

dan sesudah makan serta setelah 

buang air besar.  

 Menggunakan jamban sehat 

 Membuang tinja di jamban. 

 

 

 

inget baik2 ya...!! 

http://nursingbegin.com/asuhan-keperawatan-pada-klien-dengan-gastroenteritis/


Lampiran 5 

 

 

 

Tubuh 

penderita 

banyak 

kehilangan 

cairan yang 

disebut 

dehidrasi 

sehingga dapat 

menyebabkan 

kematian . 
 

   

 TANDA-TANDA KEHILANGAN CAIRAN : 

a. Dehidrasi ringan/ sedang 

1. Gelisah 

2. Mata cekung 

3. Air mata tidak ada 

4. Mulut dan lidah kering 

5. haus dan ingin banyak minum 

6. Kulit bila dicubit kembali lambat. 

 

 

 

 

 

 

b. Dehidrasi berat 

1. Lesu, lunglai, atau tidak sadar 

2. Mata sangat cekung dan kering 

3. Air mata tidak ada 

4. Mulut dan lidah sangat kering 

5. Malas minum atau tidak ada 

6. Kulit bila dicubit sangat lambat. 

BAGAIMANA PROSES PENULARAN 

?? 

1. Ditularkan melalui air dan makanan 

yang telah tercemar atau 

mengandung kuman penyebab diare 

2. Kebiasaan hidup tidak sehat 

seperti :  

a. Buang air besar  

dan tinja disembarang tempat 

b. Tidak mencuci tangan pakai 

sabun setelah buang air besar 

dan sebelum makan. 

c. Menggunakan air yang kurang 

bersih  

d. Sering memberikan susu botol 

pada bayi 

e. Makan-makanan yang tercemar 

kuman diare. 

 

 

 

 

1. Segera banyak minum seperti kuah 

sayur, sop, air putih, dan larutan gula 

garam        

2. Makan-makanan yang bergizi 

 

 

 

 

3. Mencari pengobatan lanjutan di 

puskesmas bila tidak membaik sampai 

2 hari 

atau bila ada tanda-tanda  

dibawah ini : 

a. Diare terus menerus 

b. Ada muntah berulang 

c. Demam 

d. Tidak mau makan dan minum 

e. Ada darah dalam tinja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi kasus tentang Asuhan Keperawatan Pada Anak dengan Gatroenteritis di  Ruang Perawatan Anak RS SMC Samarinda yang dilakukan pada tanggal 16 April – 10 Mei 2019 dengan jumlah sampel sebany...

