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Lampiran 3

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok bahasan : Kebutuhan nutrisi pada anak diare

Sasaran : Ibu dan keluarga pasien

Hari, Tanggal :

Waktu : 20 menit

Temapat : Ruang Delima RSUD dr. Harjono Ponorogo

1. Karakteristik Peserta

i. Jumlah peserta : .... orang

ii. Sasaran : Keluarga pasien

2. Tujuan Penyuluhan

i. Tujuan Umum : setelah mendapat penyuluhan diharapkan ibu dan

keluarga dapat mengetahui tentang kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan

oleh tubuh anak saat sedang diare.

ii. Tujuan Khusus : setelah selesai mengikuti penyuluhan, diharapkan

peserta dapat menjelaskan pengertian nutrisi, peserta dapat menjelaskan

kebutuhan nutrisi anak saat diare, peserta dapat menjelaskan nutrisi yang

dianjurkan dan tidak dianjurkan saat anak diare.

3. Materi Penyuluhan

Terlampir

4. Metode

i. Ceramah

ii. Tanya Jawab
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5. Media

i. Leaflet

6. Kegiatan Penyuluhan

No Tahap Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta Waktu

1. Pembukaan 1. Mengucap salam

2. Memperkenalkan

diri

3. Menjelaskan

tujuan dan maksut

4. Mengenali

pengetahuan ibu

tentang diare.

1. Menjawab salam

2. Mendengarkan dan

memperhatikan

3. Menjawab

pertanyaan

5 menit

2. Pengembangan 1. Membagikan

leaflet

2. Menjelaskan

tentang pengertian

nutrisi, peserta

dapat menjelaskan

kebutuhan nutrisi

anak saat diare,

peserta dapat

menjelaskan nutrisi

yang dianjurkan

dan  tidak

dianjurkan saat

anak diare.

1. Mendengarkan dan

memperhatikan

15 menit
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3. Penutup 1. Peserta diminta

menjelaskan

kembali apa

pengertian nutrisi,

menjelaskan

kebutuhan nutrisi

anak saat diare,

menjelaskan nutrisi

dianjurkan dan tidak

saat anak diare.

2. Menyimpulkan hasil

penyuluhan

3. Ucapan terimakasih

dan salam

1. 1

.

1. Menjawab
pertanyaan

2. Menjawab  salam

2.

5 menit
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Materi Penyuluhan

ii. Definisi

Nutrisi atau gizi adalah subtansi organik yang dibutuhkan organisme

untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan

kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan anata

makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam

menentukan diet yang optimal.

iii. Kebutuhan Nutrisi saat Diare

Pemberiam makanan harus diteruskan selama diare dan ditingkatkan

setelah sembuh agar mempercepat kembalinya fungsi usus yang normal,

termasuk kemampuan menerima dan mengarbsorbsi makanan. Nutrisi

yang diberikan pada pasien diare adalah :

a) Cukup Energi

b) Cukup Protein, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total

c) Cukup Lemak

d) Karbohidrat cukup

e) Rendah serat / rendah sisa

f) Bentuk makanan lunak dan mudah cerna

g) Makanan porsi kecil tapi sering

h) Tidak merangsang pencernaan

i) Banyak minum air putih, untuk menghindari dehidrasi.

iv. Makanan yang dianjurkan

Jika bayi atau anak masih menyusu, ia bisa tetap diberikan air susu ibu

(ASI) secara rutin atau setiap kali ia muntah dan mencret.
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Untuk anak yang sudah bisa mengonsumsi MPASI (di atas usia 6 bulan),

bisa diberikan air putih, ASI, dan minuman yang mengandung elektrolit,

misalnya air kelapa, untuk mencegah dehidrasi. Namun tidak disarankan untuk

memberi jus buah, karena justru dapat mengencerkan tinja Si Kecil.

Selain itu, ada beberapa jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi anak

ketika diare, antara lain:

a) Nasi atau bubur

b) Roti

c) Telur matang

d) Sup

e) Kentang atau ubi yang direbus atau dipanggang

f) Sayuran yang dimasak, seperti wortel, jamur, atau buncis

g) Daging sapi, ayam, atau ikan, yang dimasak hingga matang

Tak hanya beberapa makanan di atas, anak juga bisa diberi makanan atau

minuman yang mengandung probiotik seperti yoghurt.

v. Makanan yang tidak dianjurkan

Sementara itu, beberapa jenis makanan yang harus dihindari oleh anak saat

mereka diare adalah makanan yang digoreng, makanan berminyak, makanan olahan

atau cepat saji, dan kue kering.

Hindari pula memberikan buah dan sayuran yang bisa menyebabkan gas,

seperti brokoli, paprika, jagung, kacang polong, dan buah beri.
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