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ABSTRACT
Gastroenteritis is a disease that causes sufferers to have frequent bowel movements, with watery stool
conditions. In general, gastroenteritis occurs due to food and drink exposed to viruses, bacteria, or
parasites. Episodes of gastroenteritis in childhood are mild, can cause significant fluid loss and
dehydration that can lead to death. Gastroenteritis remains the leading cause of death in children
under 5 years of age. This is related to the lack of clean water supply, lack of public knowledge about
sanitation and hygiene (especially the habit of washing hands with soap) and poor health and
nutritional status. This community service activity aims to provide education to parents, especially
those with toddlers regarding the prevention and treatment of gastroenteritis in children under five in
Ogan Komering Ilir Regency. The method used is health education about gastroenteritis using leaflets,
flipcharts. The target population is parents who have toddlers. The number of participants in this
activity was 84 people. The instruments used are modules, leaflets, flipcharts. The results showed that
100% of the participants were parents of children under five, 38% had gastroenteritis and 62% did not
experience gastroenteritis. The health education activities provided are quite useful in increasing public
understanding, especially parents, about the prevention and treatment of gastroenteritis, the majority
expressing their increased understanding verbally. In general, it can be concluded that the health status
of toddlers is quite good, but needs to be improved by implementing a healthy lifestyle, especially with
parental supervision and assistance.
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ABSTRAK
Gastroenteritis adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan
kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, gastroenteritis terjadi akibat makanan dan minuman yang
terpapar virus, bakteri, atau parasite. Episode gastroenteritis pada masa kanak-kanak ringan dapat
menyebabkan kehilangan cairan dan dehidrasi signifikan yang dapat menyebabkan kematian.
Gastroenteritis tetap menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Hal ini
berkaitan dengan kurangnya pasokan air bersih, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi dan
hygiene (khususnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun) serta kondisi kesehatan dan status gizi
yang kurang baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi
kepada orang tua terutama yang memiliki balita mengenai pencegahan dan penanganan penyakit
gastroenteritis pada balita di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan adalah pendidikan
kesehatan tentang gastroenteritis menggunakan leaflet, lembar balik. Populasi target adalah orang tua
yang memiliki balita. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 84 orang. Instrumen yang digunakan adalah
modul, leaflet, lembar balik. Hasil menunjukkan 100% peserta adalah orang tua balita, 38% yang
mengalami gastroenteritis dan 62% yang tidak mengalami gastroenteritis. Kegiatan pendidikan kesehatan
yang diberikan cukup bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama orang tua
tentang pencegahan dan penanganan gastroenteritis, mayoritas mengekspresikan peningkatan
pemahamannya secara verbal. Secara umum dapat disimpulkan status kesehatan balita cukup baik,
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namun perlu ditingkatkan dengan menerapkan gaya hidup sehat terutama dengan pengawasan dan
bantuan orang tua.
Kata Kunci: Edukasi; Pencegahan; Penanganan; Gastroenteritis; Balita

I. PENDAHULUAN

Gastroenteritis adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air
besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, gastroenteritis terjadi akibat makanan
dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit (Muttaqin & Kurmala, 2011).
Gastroenteritis juga merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar
(BAB) lebih sering dari biasanya. Di samping itu, feses pengidap gastroenteritis lebih encer
dari biasanya (Muttaqin & Kurmala, 2011). Hal yang perlu diwaspadai, meski gastroenteritis
bisa berlangsung singkat, tapi bisa pula berlangsung selama beberapa hari. Di seluruh dunia 780
juta orang tidak memiliki akses ke air minum yang lebih baik dan 2,5 miliar tidak memiliki sanitasi
yang lebih baik. Gastroenteritis akibat infeksi tersebar luas di seluruh negara berkembang (WHO,
2017). Mayoritas kematian ini 15% disebabkan oleh pneumonia diikuti dengan gastroenteritis sebanyak
9% (UNICEF, 2016). Perkiraan angka kematian anak-anak akibat gastroenteritis di Nigeria adalah
sekitar 151.700–175.000 kasus gastroenteritis per tahun (Dairo dalam Omele, 2019). Kejadian

gastroenteritis dapat terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan 4% dari semua kematian dan
5% dari kehilangan kesehatan menyebabkan kecacatan (Ariani. P, 2016). Gastroenteriti tetap
menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di negara-negara
Sub-Sahara di Afrika.
Perawat dalam tatalaksana gastroenteritis dapat melaksanakan perannya dalam beberapa hal,
salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada keluarga mengenai rehidrasi oral untuk mengatasi
gastroenteritis dan beberapa cara mencegah gastroenteritis. Selain itu, perawat juga dapat memberikan
kontribusi di masyarakat untuk menangani gastroenteritis pada anak. Peran perawat di masyarakat
sangat penting terutama dalam memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan
gastroenteritis (Wake & Tolessa, 2011). Pendidikan kesehatan merupakan serangkaian upaya yang
diberikan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat
agar terlaksananya perilaku hidup sehat. Sama halnya dengan proses pembelajaran pendidikan
kesehatan memiliki tujuan yang sama yaitu terjadinya perubahan perilaku yang dipengaruhi banyak
faktor di antaranya adalah sasaran pendidikan, proses pendidikan dan perubahan perilaku yang
diharapkan (Notoatmodjo, 2013). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk
memberikan edukasi kepada orang tua terutama yang memiliki balita mengenai pencegahan penyakit
gastroenteritis pada balita di Kabupaten Ogan Komering ilir.
.
II. METODE
Masalah tenaga kesehatan khususnya perawat yang belum bisa meningkatkan kesadaran diri
masyarakat terutama orang tua terhadap bahaya penyakit gastroenteritis dan kesadaran masyarakat yang
rendah dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan agar bisa mencegah dan mengatasi masalah penyakit
gastroentertis dan penatalaksanaannya dengan baik jika ternyata sudah diderita, memang perlu strategi
khusus dalam mengatasinya. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode yang
digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan antara lain pendidikan kesehatan tentang gastroenteritis pada
balita bagi orang tua mengguankan leaflet, dan lembar balik.
Pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan penanganan penyakit gastroenteritis untuk
masyarakat awam yatiru para orang tua balita diberikan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan
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mereka tentang gastroenteritis pada balita, terutama tentang bahaya gastroenteritis pada balita dan
pencegahan dan penatalaksanaannya, karena untuk dapat merawat diperlukan pengetahuan yang cukup
dan kesadaran diri yang tinggi terutama bagi orang tua yang paling dekat dengan sang anak. Materi
pendidikan kesehatan disampaikan menggunakan media leaflet dan lembar balik yang isinya meliputi
definisi, etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang, pencegahan, dan
penatalaksanaan (farmakologi dan non-farmakologi). Target peserta adalah 100 orang tua/ Ibu yang
memiliki balita di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kegiatan pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan penanganan gastroenteritis dilaksanakan
di masing-masing rumah warga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat 84 orang peserta kegiatan pendidikan kesehatan / edukasi tentang pencegahan dan
penanganan gastroenteritis. 100% peserta adalah orang tua balita, 38% yang mengalami gastroenteritis
dan 62% yang tidak mengalami gastroenteritis. Gastroenteritis adalah gangguan buang air

besar/BAB ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat
disertai dengan darah dan atau lendir (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Menurut Nurarif dan
Kusuma (2015) penularan gastroenteritis biasanya karena infeksi melalui transmisi fekal oral langsung
dari penderita gastroenteritis atau melalui makan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri
pathogen. Penyebab gastroenteritis terbanyak pada anak adalah virus Rotavirus. Secara umum
gastroenteritis disebabkan oleh infeksi bakteri, terkecuali ditemukan sebab-sebab yang lain. Menurut
penelitian yang dilakukan para ahli, bakteri yang sering menimbulkan penyakit gastroenteritis adalah
bakteri E. coli. Selain bakteri E. coli, bakteri-bakteri yang tergolong dalam “non-phatogenic”bakteri
seperti Pseudomonas, Pyocianeus, Proteus, Staphylococus, steptococcus, dan sebagainya sering pula
menjadi penyebab gastroenteritis (Aden, 2010). Pada proses ganstroenteritis akan terjadi gangguan
osmotic, responsi inflamasi mukosa, gangguan motilitas usus yang mengakibatkan kehilangan air dan
elektrolit, gangguan gizi karena kurang nafsu makan, dan hipoglikemia yang apabila tidak segera
ditangani dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga (SKRT), studi mortalitas dan riset kesehatan
dasar dari tahun ke tahun diketahui bahwa gastroenteritis masih menjadi penyebab utama
kematian balita di Indonesia. Penyebab utama kematian akibat gastroenteritis adalah
tatalaksana yang tidak tepat baik di rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk menurunkan
kematian karena gastroenteritis perlu tatalaksana yang cepat dan tepat (Arimbawa dkk., 2016).
Gastroenteritis yang semakin parah menyebabkan tinja menjadi cair disertai lendir atau darah
(Ariani. P, 2016). Warna tinja makin lama berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur
empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena seringnya defekasi dan tinja makin lama
makin asam sebagai akibat semakin banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang
tidak dapat diabsorbsi usus selama gastroenteritis (Ariani. P, 2016).
Kegiatan pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan penangan gastroenteritis secara umum
berjalan dengan baik. Peserta tampak memperhatikan penjelasan pemateri dengan sungguh-sungguh.
Beberapa peserta tampak sangat antusias merespon materi yang disampaikan, dan mengajukan beberapa
pertanyaan. Proses diskusi berjalan interaktif. Peserta diberi keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan
atau merefleksikan kondisi pribadinya pada saat materi sedang disampaikan. Pemateri juga
menggunakan beberapa bahasa daerah dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari
untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan. Setelah kegiatan pendidikan
kesehatan berakhir, pemateri memberikan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman
peserta. Berikut ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan peserta pada saat kegiatan pendidikan
kesehatan berlangsung.
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Tabel I. FAQ (Frequently Asked Question)
No

Pertanyaan

Jawaban Pemateri

1

Berapa Kali bisa dikatakan Seseorang dikatakan mengalami gastroenteritis jika BAB
pasien itu gastroenteritis?
lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair,
dapat disertai dengan darah dan atau lendir.

2

Apa
saja
gastroenteritis?

3

Apa saja gejala gastroenteritis?

4

Apa bahayanya gastroenteritis Dapat menyebabkan kehilangan air dan elektrolit
pada balita?
(dehidrasi), gangguan nutrisi, gangguan sirkulasi darah
(hipoglikemia), kejang,

5

Bagaimana
penanganan
gastroenteritis
yang
bisa
dilakukan oleh orang awam di
rumah?

6

Bagaimana pencegahan yang 1. Sanitasi dan hygiene (khususnya kebiasaan mencuci
bisa dilakukan untuk mencegah
tangan dengan sabun), selalu mencuci tangan terutama
gastroenteritis?
sebelum dan setelah makan, setelah bermain, setelah
dari toilet dan setelah memegang benda kotor dengan
menggunakan air bersih.
2. Mengkonsumsi gizi yang baik seperti mengkonsumsi
sayur yang dimasak dengan sempurna, serta
menghindari makan dan minuman yang tidak terjamin
kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan
terutama sumber air minum. Pastikan air dan makanan
yang dikonsumsi bersih dan matang. Memberikan ASI
pada anak berusia < 2 tahun.

penyebab 1. Faktor Infeksi dari bakteri oleh makanan maupun air
minum seperti escherichia coli.
2. Faktor infeksi, seperti alergi makanan misalnya susu,
protein, gangguan metabolic dan malabsorbsi
(penyakit lain), dan iritasi/ peradangan pada saluran
pencernaan.
1. Buang air besar encer, rasa tidak enak, nyeri perut.
2. BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja
cair, dapat disertai dengan darah dan atau lendir.
3. Demam
4. Dehidrasi tanda-tandanya hipotensi, takikardia,
denyut lemah
5. Penurunan berat badan dan nafsu makan

Tujuan utama dari pengobatan pada gastroenteritis adalah
untuk
mencegah
terjadinya
dehidrasi
dengan
mengonsumsi banyak air. Perawatan di rumah sakit
untuk diberikan cairan melalui infus jika kasus dehidrasi
yang dialami cukup parah. Oralit bisa diberikan untuk
membantu rehidrasi. Obat ini mengandung elektrolit dan
mineral yang diperlukan oleh tubuh.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa rasa ingin tahu peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini
terhadap penyakit gastroenteritis sangat tinggi. Kegiatan pendidikan kesehatan/ edukasi yang diberikan
cukup bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit gastroenteritis,
mayoritas mengekspresikan peningkatan pemahamannya secara verbal. Intervensi berupa pendidikan
kesehatan untuk para orang tua terutama ibu yang memiliki balita yang rentan menderita gastroenteritis
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dapat meningkatkan kepercayaan kesehatan dan menjaga status kesehatan anaknya, sehingga
pendidikan kesehatan/ edukasi kesehatan sangat direkomendasikan untuk bisa meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam mencegah dan menangani balita dengan gastroenteritis
(Khorsandi, et al., 2017).

IV. SIMPULAN
Pendidikan kesehatan / edukasi kesehatan tentang gastroenteritis untuk para orang tua terutama
ibu yang memiliki balita bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka, khususnya terhadap
pencegahan dan penanganan gastroenteritis
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