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ABSTRAK   

 

Rahmad Adithia Pratama, NIM : P00320017037 “Literatur Reviuw 

Manajemen pemberian cairan pada anak yang mengalami Diare”. Dibimbing 

oleh Pak Taamu, A.Kep., S,Pd., M,Kes. dan Pak Muslimin.L, A.Kep., S,Pd., 

M,Si. diare diartikan sebagai suatu keadaan dimana terjadinya kehilangan 

cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi buang air 

besar satu kali atau lebih dengan bentuk encer atau cair. Penelusuran 

dilakukan menggunakan Google Search dengan kata kuci tiap variabel yang 

telah di pilih. Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat 

apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai 

literatur dalam penulisan literature review. penulis melakukan pencarian 

menggunakan kata kunci yang sudah disusun. Setelah dilakukan seleksi 

berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 5 artikel. Hasil literature 

review ini menunjukkan bahwa pemberian cairan dapat membantu 

mempertahankan cairan pada pasien yang engalami Diare.artikel yang melihat 

pengaruh intervensi pemberian cairan terhadap pasien yang mengalami 

kekurangan cairan akibat dari Diare masih sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci  : Pemberian Cairan, Diare pada Anak 

 Daftar Pustaka  : Literatur (2016-2019) 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Penyakit diare merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan terjadi 

hampir di seluruh daerah geografis di dunia dan bisa penyerang  seluruh kelompok 

usia laki-laki maupun perempuan,tetapi diare dengan tingkat dehidrasi berat dengan 

angka kematian paling tinggi banyak terjadi pada bayi dan balita diare sering di 

anggap sebagai penyakit sepele,padahal di tingkat global dan nasional fakta 

menunjukan sebaliknya.Diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; 

virus (Rotavirus sebanyak 40-60% dan Adenovirus). Bakteri (Escherichia coli 

sebanyak 20-30% Shigella sp. Sebanyak 1-2%, vibrio cholera, dan lain-lain)  Luza, 

2010 menyatakan bahwa penyakit diare merupakan salah satu penyakit berbasis 

lingkungan, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di indonesia karena 

masih buruknya kondisi sanitasi dasar, lingkungan fisik maupun rendahnya perilaku 

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Selain itu diare juga merupakan salah satu 

penyakit infeksi penyebab utama kesakitan dan kematian pada anak dan balita 

terutama yang berusia di bawah tiga tahun. Hal ini berkaitan erat dengan makanan, 

imunitas terhadap infeksi dan ketergantungan psikologi. 

 

Penyakit diare masih jadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

penting karena merupakan penyumbang ketiga angka kesakitan (morbiditas) dan 

kematian (mortalitasnya) anak di berbagai negara termasuk  indonesia.Menurut 

WHO angka kesakitan diare pada tahun 2010 yaitu 411 penderita per 1000 

penduduk. Diperkirakan lebih dari 1,3 miliar serangan dan 3,2 Jta kematian pertahun 



 

pada balita di sebabkan oleh diare. Setiap anak mengalami episode serangan rata-

rata 3,3 kali setiap tahun. Lebih kurang 80% kematian terjadi pada anak berusia 

kurang dari 2 tahun.(Riskesdas,2010) 

Berdasarkan catatan WHO secara global, tingkat kematian anak mengalami 

penurunan sebesar 41% dari estimasi 87 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2011.penurunan ini menjadi penurunan rata-rata angka kematian anak 

sebesar2,5% setiap tahunnya. Jumlah kematian anak telah menurun dari 12jta pada 

tahun 1990 dan pada tahun 2011 sebanyak 6.900.000 anak. 

Penyebab utama kematian pada anak di seluruh dunia adalah 

pneumonia,komplikasi kelahiran prematur, diare, asfiksia, dan malari.sekitar 

sepertiga dari semua kematian pada anak adalah kekurangan gizi.diare menempati 

urutan kelima menyumbang kematian pada anak di seluruh dunia. Jumlah kematian 

anak di seluruh dunia sebanyak 6,9jta anak pada tahun 2011. Dari jumlah kematian 

tersebut didapat 18% kematian akibat penyakit diare. Kelompok umur yang paling 

tertinggi terkena diare di seluruh dunia yatu umur di bawah 5 tahun. Menurut data 

anak yang meninggal di seluruh dunia padatahun 2011 sebanyak 6,9jta anak 

Setiap rata rata di indonesia 100.000 anak meninggal dunia karena diare. 

Diare menjadi penyebab kematian kedua terbesar di indonesia setelah malnutrisi. 

Hal ini di sebabkan karena kurang nya kesadaran tersebut di sebabkan oleh tingkat 

pengetahuan yang kurang tentang diare, serta pencegahannya. Diare yang di sertai 

gejala buang air terus menerus, muntah dan kejang perut kerap dianggap dapat 

sembuh dengan sendirinya tanpa perlu pertolongan medis (Hartono, 2010) 



 

Tahun 2010 dilaporkan 2,5jta kasus diare pada anak di seluruh dunia.kasus 

diare terbanyak di asia dan afrika kurang memadainya status gizi pada anak. Dan 

kurangnya sanitasi air bersih. 

Diare menyebabkan kematian pada bayi (31,4%) dan anak balita (25,2%). 

Sekitar 162.000 balita meninggal akibat diare setiap tahun atau sekitar 460 balita 

per hari. Sedangkan dari hasil survei kesehatan rumah tangga (SRKT) di indonesia 

dalam Depkes RI diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita, 

nomor tiga pada bayi, dan nomor lima bagi semua umur. Setiap anak di indonesia 

mengalami episode diare sebanyak 1,6-2 kali pertahun (Kemenkes RI,2011) 

Berdasarkan profil kementrian kesehatan republik indonesia 2011. Pada 

tahun 2009 dilaporkan kejadian luar biasa diaredi indonesia dengan jumlah 

penderita sebanyak 5,756 atau sebesar 1,74%, tahun 2010 sebanyak 4,204 atau 

sebesar 1,74%. Data terakhir pada tahun 2011 kejadian diare sebanyak 3,003 atau 

sebanyak 0,40% dari hasil data kejadian diare tahun 2009-2011 terjadi penurunan 

angka kejadiannya (zulkarnaen,2014). Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, pada tahun 2013 prevalensi penyakit diare adalah 1,3% dan pada tahun 

2014 prevalensi penyakit diare yaitu 3,7%, pada tahun 2015 prevalensi penyakit 

diare yaitu 3,5% dan pada tahun 2016 prevalensi penyakit diare yaitu 1,5% 

Faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit diare separti kurangnya 

pengetahuan orang tua, hygiene yang kurang baik perorangan maupun lingkungan, 

sosial ekonomi,sosial budaya,gizi yang kurang. Adapun penyebab penyakit diare 

yang lain yaitu factor infeksi, malobsorsi, makanan dan psikologis. (Ngastiyah, 

2010:224) 



 

Lawrence Green (2010:164), mengatakan bahwa kesehatan individu atau 

masyarakat di pengaruhi oleh faktor predisposisi pendukung dan pendorong. Faktor 

predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan dan unsur unsur lain yang ada 

dalam individu dan masyarakat. Faktor pendukung mencakup tersedianya sarana 

kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya. Sedangkan faktor pendorong adalah 

sikap dan perilaku petugas kesehatan. Green menyatakan ketiga kelompok faktor itu 

harus searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan perilaku positif dari 

masyarakat terhadap program tersebut dan kesehatan pada umumnya. 

B. Perumusan masalah  

 Berdasarkan masalah latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “ bagaimana Manajemen pemberian cairan pada anak yang 

mengalami diare 

C. Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manajemen pemberian cairan pada anak yang mengalami 

diare 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengidentifikasi keberhasilan manajemen pemberian cairan pada anak 

yang mengalami dehidrasi karena diare 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 



 

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang apa itu penyakit diare. 

2. Bagi institusi pelayanan kesehatan 

Dari hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi petugas kesehatan 

untuk menambah pengetahuan keluarga tentang penyakit diare 

3. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukkan 

bagi institusi pendidikan mengenai masalah yang di teliti 

4. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan,wawasan, dan keterampilan penulis 

tentang cara melakukan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODE  

A. Metode 

Intervensi yang masuk dalam kriteria inklusi adALAH penulis mengambil 

literatur review dari terbitan 2016-2019. Metode yang masuk dalam literatur review  

ini menggunakan  penelitan deskriptif dengan pendekatan literatur review. Konsep 

yang di gunakan yaitu systematic literatur review (SLR) atau dalam bahasa indonesia 

disebut tinjauan pustaka sitematis yang dimana konsep ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi,menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.Design penelitian yang masuk dalam literatur review  ini 

menggunakan  penelitan deskriptif dengan pendekatan literatur review.Tipe studi yang 

direview adalah semua jenis penelitian yang menggunakan manajemen pemberian 

cairan pada anak yang mengalami diare. Partisipan yang ditentukan untuk review tidak 

dibatasi. Sampel dimasukkan sebagai sampel yang diamati dalam literature review. 

Penulusuran dilakukan dengan mengggunakan Google Search dan Google 

Scholar dengan kata kunci tiap variable yang telah di pilih. Artikel yang ditemukan 

dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis 

untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan  literatur review. Pencarian berbatas 

mulai dari tahun 2016 hingga 2020 yang diakses fulltext dalam format pdf.Artikel 

penelitian yang terpublikasi melakukan penerapan Manajemen cairan dalam mengatasi 

masalah Diare yang dimasukkan dalam literatur review. 

Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis 

kemudian ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan 



 

ditemukan sebuah kesimpualan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan intervensi 

keperawatan Di rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, nama 

peneliti, tahun publikasi, jumlah sampel, usia, intervensi, hasil dan kesimpulan. Intisari 

yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah 

dibaca. 

Untuk mencari artikel, penulis melakukan pencarian menggunakan kata kunci 

yang sudah disusun.Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi 

didapatkan 5 artikel, 5 artikel tersebut kemudian dianalisis.Dibawah ini merupakan 5 

daftar artikel yang diekstraksi dalam bentuk tabel. 

 

 Dengan menggunakan kata kunci Penerapan Manajemen pemberian cairan 

pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identifikasi  

Artikel yang diidenttifikasi 

melalui pencarian (N=150 

a. Google Cendikia : 50 

Eligibility   
Artikel terpilih berdasarkan 

kriteria inklusi (N=5) 

Included   
Jumlah artikel yang 

memenuhi syarat (N= 5) 



 

Gambar 1. Proses Pencarian Artikel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Hasil analisis dibuat dalam bentuk tabel analisis sintesis 

Tabel 1. Sintesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

Studi 

 

Tempat 

Penelitian  

 

Jumlah Sampel 

 

 

Usia  

 

Intervensi  

 

 

 

Metode 

Penelitian  

 

Outcomes  

Upaya untuk 

mempertahankan 

cairan dan elektrolit 

pada pasien diare 

di ruang Arafah 

Rumah Sakit 

Aliyah 2,2018 

Kota Kendari 

Sulawesi 

Tenggara 

Sampel yang 

digunakan adalah 

satu orang pasien 

1 tahun Mempertahanka

n intake dan 

output yang 

akurat 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Hasil: intake 

cairan intravena 

RL:425cc/12tpm, 

intake oral:400cc 

intake:825cc,Out

put:600cc, BAB 

1 kali/24 jam, 

BAK:500cc 

Upaya untuk  

mempertahankan 

cairan dan elektrolit 

yang mengalami 

diare diruang 

Melati RSUD 

Benyamin Gulu 

kabupaten Kolaka, 

2018 

Kota Kolaka 

Sulawesi 

Tenggara 

Subjek studi kasus 

menggunakan 

satuorang pasien 

2 tahun Mempertahanka

n intake dan 

output 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Hasil yang 

didapatkan 

adalah ibu klien 

mengatakan 

anaknya sudah 

tidak BAB encer, 

ibu klien 

mengatakan 

anaknya sudah 

membaik,mukosa 



 

bibir lembab, 

turgor kulit 

lembab, 

Upaya untuk 

mempertahankan 

volume cairan yang 

mengalami diare 

diruang Rawat inap 

Puskesmas 

Puwatu,2018  

Kota Kendari 

Sulawesi 

Tenggara 

Subjek studi kasus 

menggunakan satu 

orang pasien 

3 Tahun Mempertahanka

n intake dan 

output 

Metode 

penelitian 

menggunaakan 

metode 

deskriptif 

Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan, pasien 

tidak ada tanda-

tanda 

dehidrasi,elasitas 

turgor kulit 

baik,tidak ada 

rasa haus yang 

berlebihan 

Upaya untuk 

mempertahankan 

volume cairan yang 

mengalami diare 

diruang 

Bougenville RSUD 

Dr. HARYOTO 

Lumajang,2018 

Lumajang,Ja

wa Timur 

Menggunakan dua 

orang pasien 

Anak 

Z:6 

Tahun, 

Anak 

H:8 

Tahun 

Mempertahanka

n intake dan 

output 

Metode 

penelitian 

menggunaakan 

metode 

deskriptif 

Dari intervensi 

manajemen 

cairan dengan 

tujuan 

keseimbangan 

cairan tercapai. 

Dengan kriteria 

hasil anak dapat 

menunjukkan 

membran mukosa 

lembab, denyut 

nadi 

normal,mampu 

berkeringat 



 

 

 

B. Pembahasan 

Dari ke lima jurnal yang di dapat memiliki beberapa perbedaan dan pesamaan 

contohnya seperti tempat. ke tiga jurnal ini melakukan penelitian di tempat yang 

berbeda. Dan dua jurnal lainnya di kota yang sama untuk sampel terbanyak itu berada 

di jurnal keempat di mana jumlah sampel berjumlah 2 orang dan yang paling sedikit 

adalah jumlah sampe pada jurnal ke satu, dua, tiga dan lima dimana sampel yang di 

gunakan sebayak 1orang karena menggunakan desain studi kasus.  metode penelitian 

yang di gunakan juga memiliki persamaan  menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus.   

Jurnal pertama menunjukan hasil untuk An. M. pada hari pertama BAB 5× 

sehari, muntah lebih dari 3× sehari, nampak lemah, nampak pucat, mukosa kering, 

turgor kulit kering. Hari kedua pasien masih BAB 3× Sehari, muntah 2× sehari,nampak 

lemah,nampak pucat,mukosa kering,turgor kulit jelek. Pada hari ketiga pasien masih 

Upaya untuk 

mempertahankan 

cairan dan elektrolit 

dengan pasien yang 

mengalami diare 

diruang rawat inap 

RSUD Dr. 

SOEDIRMAN 

Kebumen,2017 

Kebumen,Ja

wa Tengah 

menggunakan satu 

orang pasien 

4 Tahun Mempertahanka

n intake dan 

output 

Metode 

penelitian 

menggunaakan 

metode 

deskriptif 

Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan, pasien 

sering 

minum,BAB 

konsistensi 

lembek dan 

berbentuk 

ampas,BC 

97,8cc/jam 



 

BAB 3× Sehari dengan ampas,dan tidak terlalu cair,nampak lemah,mukosa 

lembab,turgor kulit baik. Pada hari keempat (terakhir) pasien BAB normal,mukosa 

lembab,turgor kulit baik. 

Jurnal kedua menunjukkan hasil untuk An.F pada hari pertama BAB 3× 

sehari,konsistensi encer,ampas(+),KU:lemah.pada hari kedua BAB 2× 

sehari,konsistensi encer,ampas(+),KU:lemah. pada hari ketiga (terakhir) BAB 1× 

sehari,konsistensi padat,KU:baik. 

Jurnal ketiga menunjukkan hasil untuk An.C pada hari pertama BAB 3× 

sehari,konsistensi encer,nampak merah pada daerah anus,KU:lemah.pada hari kedua 

BAB 2× sehari,konsistensi encer,nampak merah didaerah anus,KU:lemah. pada hari 

ketiga (terakhir) BAB 1× sehari,konsistensi padat,daerah sekitar anus tidak merah 

lagi,KU:baik. 

Jurnal keempat menunjukkan hasil An.Z dan An.H didapatkan klien berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan,kedua klien berada pada rentang usia 2-3 

tahun.penulis mengambil dua intervensi yaitu manajemen cairan dan manajemen diare, 

manajemen cairan dengan tujuan keseimbangan cairan tercapai.dengan kriteria hasil 

anak dapat menunjukkan membran mukosa lembab,kulit lembab,mampu 

berkeringat,denyut nadi normal. Sedangkan intervensi manajemen Diare dengan tujuan 

diare berkurang, dengan kriteria hasil frekuensi BAB menjadi normal dan 

berkurang,konsistensi feses menjadi lunak berbentuk, bising usus normal:5-

35×/menit,dan tidak ada nyeri perut. 

Jurnal kelima menunjukkan hasil untuk An.A pada hari pertama BAB 5× 

sehari,konsistensi encer dan berlendir,KU:lemah,BC 72,cc/7jam.pada hari kedua BAB 



 

4× sehari,konsistensi encer,ampas(+),KU:tidak lemas,BC -3,5cc/7 jam. pada hari 

ketiga (terakhir) BAB 1× sehari,konsistensi lembek,ampas (+),KU:baik,BC 57cc/7 

jam. 

Dari perbedaan dan persamaan hasil penelitian dari kelima jurnal di atas dapat 

di simpulkan bahwa sangat berpengaruh manajemen pemberian cairan pada pasien 

diare dalam mencegah hydrasi berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang didapatkan dari 5 jurnal tersebut adalah bahwa masalah 

pengeluaran cairan dalam tubuh yang disebabkan oleh diare harus dipertahankan 

dengan memberikan cairan kepada pasien atau menyembuhkan penyakit yang dapat 

membuat cairan keluar dari tubuh dengan cara memberi obat.  

Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

yang terbaik yang dilakukan pada manusia, penelitian selanjutnya dengan kualitas lebih 

baik akan sangat membantu dalam proses mempertahankan cairan dalam tubuh. 

 

B. Saran 

1.   Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta dapat 

menambah 

 kepustakaan dan wawasan di Politeknik Kesehatan Kendari Jurusan D-III 

Keperawatan.Diharapkan dapat menjadi bahan ajar keperawatan medical bedah. 

2. Bagi pasien dan keluarga 

Bagi Pasien dan Keluarga diharapkan klien dan keluarga dapat menambah 

ilmu pengetahuan tentang penyakit Diare, disarankan agar lebih memperhatikan 

gejala dan kondisi anak atau balita. Supaya tidak terjadi hydrasi berat pada anak 

3. Peneliti selanjutnya 



 

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang lain 

untuk mempertahankan cairan pada pasien diare 
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