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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Diare merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai dan menyebabkan 

kematian pada anak di dunia, terutama di negara berkembang (Kotloff, 2017). Diare 

merupakan gejala infeksi usus dan dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, 

serta parasite yang menyebar melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi, 

atau menyebar dari orang ke orang karena kebersihan yang buruk  (Tagbo et al., 

2019). Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat diare menjadi salah satu 

bukti bahwa diare masih membutuhkan perhatian khusus, terhitung sekitar 8 persen 

dari semua kematian di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia 

pada tahun 2017 (UNICEF, 2018). Tingginya kasus diare dapat dikendalikan, 

dalam pengendalian diare pendidikan kesehatan memainkan peran penting untuk 

manajemen kasus yang efektif di masyarakat. Maka dari itu, penulis membuat  

produk Karya Ilmiah Akhir Ners berupa booklet yang berjudul “Mengenal diare 

pada anak dan penanganannya” dengan beberapa manfaat yang akan didapatkan 

seperti: 

a. Booklet ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesalahpahaman atau 

anggapan yang kurang benar Ketika membahas diare pada anak di 

masyarakat 

b. Booklet ini dapat meningkatkan pengetahuan, informasi serta wawasan 

mengenai masalah diare pada anak dan cara penanganannya. 

c. Booklet ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi orangtua 

mengenai cara pencegahan diare pada anak sehingga dapat menurunkan 

angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh diar
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V.2 Saran 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Booklet dengan judul “Mengenal Diare Pada Anak dan Penanganannya” 

diharapkan dapat dijadikan referensi untuk membantu petugas kesehatan 

memberikan konsultasi serta pemahaman yang lebih baik untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan tentang diare 

pada anak dan pengobatannya. 

b. Bagi Instansi Pendidikan 

Booklet dengan judul “Mengenal Diare Pada Anak dan Penanganannya” 

diharapkan dapat membantu tenaga pendidik untuk memberikan informasi 

mengenai diare pada anak dan meningkatkan pemahaman untuk 

meningkatkan kesadaran orang tua dan anak agar dapat mengatasi dan 

mencegah diare. 

c. Bagi Masyarakat 

Booklet dengan judul “Mengenal Diare Pada Anak dan Penanganannya” 

ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumber informasi yang benar 

bagi masyarakat khususnya bagi orangtua dalam mengenal diare pada anak 

dan mengetahui cara pencegahan serta penaganannya 

d. Bagi Penulis Selanjutnya 

Booklet dengan judul “Mengenal Diare Pada Anak dan Penanganannya” 

ini diharapkan dapat mengupdate isi materi sesuai dengan perkembangan 

pengetahuan kedepannya, menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami serta menambahkan audio visual berupa dubbing text 

atau berupa link. 
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