
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta terletak di jalan 

K.H. Ahmad Dahlan No. 20, Gondomanan, Yogyakarta. Rumah sakit 

PKU Muhammadiyah didirikan pada tanggal 15 Februari 1923 oleh 

K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah 

atas inisiatif muridnya K.H. Sudjak yang pada awalnya berupa klinik 

dan poliklinik dengan nama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) 

dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa 

yang seiring waktu kemudian berubah menjadi PKU (Pembina 

Kesejahteraan Umat). Selain memberikan pelayanan kesehatan juga 

digunakan sebagai tempat pendidikan bagi calon dokter dan perawat. 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan Rumah 

Sakit yang melayani berbagai macam pelayanan pokok antara lain 

Rawat Jalan, Rawat Inap (VIP, I, II, III, Ruang Isolasi, ICU/ICCU, 

VK/Kamar Bersalin, Instalasi Gawat Laboratorium (24 jam), 

Radiologi (24 jam), Gizi, Fisioterapi, EKG, EEG, USG, Laparoskopi, 

Haemodialisa, Treadmil, TUR, Endoskopi, Bronkhoskopi CT. Scan, 

Audiometri, Spirometri, Brain Mapping dan Ambulans. Kapasitas dan 

pelayanan yang lainnnya yaitu Poliklinik (Umum, Spesialis, Gigi).  

Ruang Ibnu Sina adalah ruang rawat inap khusus anak yang 

terdiri dari Ruang VIP terdiri dari 1 bed, kelas I terdiri dari 10 bed, 



kelas II terdiri dari 6 bed, kelas III terdiri dari 7 bed, Ruang Isolasi 

terdiri dari 1 bed.  Di ruang Ibnu Sina kompetensi perawat sudah baik 

serta dalam pelayanan dan pelaksanaan komunikasi terapeutik di 

ruang Ibnu Sina juga sudah optimal. Dalam penanganan diare di ruang 

Ibnu Sina, perawat sudah cepat dan tepat untuk memberikan intervensi 

pada balita diare dengan dehidrasi. Untuk ruangan balita diare dengan 

derajat dehidrasi yang berbeda tidak dipisahkan. 

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah pelayanan 24 

jam yang tersedia di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang 

memberikan layanan lengkap dan terpadu  mencakup pelayanan 

laboratorium, radiologi dan farmasi. Instalasi Gawat Darurat RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta langsung dilayani langsung oleh Dokter 

Spesialis Emergency Medicine, satu-satunya yang ada di 

Yogayakarta. Instalasi Gawat Darurat dilengkapi dengan Spesialis 

yang siap menolong pasien dengan berbagai masalah kesehatan dan 

memerlukan pelayanan gawat darurat. Kondisi balita saat masuk IGD 

ada beberapa balita yang tidak sadar, tetapi selama penelitian kondisi 

umum balita banyak yang masih sadar walaupun dalam keadaan lemas 

dan rewel. Pengananan di ruang IGD khususnya pada balita dehidrasi 

saat diare sudah optimal, cepat dan tepat dalam memberikan intervensi 

sesuai dengan kondisi balita yang dehidrasi saat diare. 

1. Karakteristik Responden 

 Penelitian ini dilakukan pada pasien diare yang berumur 1 – 5 

tahun pada ruang Ibnu Sina dan ruang Instalasi Gawat Darurat yang 



berada di RS PKU Muhammadiyah dengan jumlah responden sebanyak 46 

orang. Uraian secara deskriptif mengenai karakteristik responden disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

Karakteristik penelitian dengan responden yang berdasarkan 

umur, jenis kelamin, dan suhu badan sedangkan karakteristik dehidrasi 

yaitu derajat dehidrasi serta karakteristik balita dengan derajat dehidrasi. 

Adapun karakteristik responden sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Karakteristik 

Responden di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Agustus 2016 (n=46) 

 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi (n) Persen (%) 

Umur  

1 – 3 tahun 

4 – 5 tahun 

 

32  

14 

 

69,5 

30,5 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

25 

21 

 

54,3 

45,7 

Suhu 

Normal 

Hipertermia 

 

23 

23 

 

50 

50 

Total 46 100 

Sumber : Data primer (2016) 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari 46 responden 

yang diteliti, responden berdasarkan umur  yang  paling banyak antara 

umur 1 – 3 tahun sebanyak 32 responden (69,5%). Responden 

berdasarkan jenis kelamin, yang paling banyak yaitu perempuan 

dengan 25 responden (54,3). Jumlah responden yang mengalami 

hipertermi dan suhu badan normal adalah sama, masing-masing 23 

responden (50%). 



Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Karakteristik 

Derajat Dehidrasi Responden di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta Agustus 2016 (n=46) 

Derajat Dehidrasi Frekuensi (n) Persen (%) 

Tanpa Dehidrasi 10 21,7 

Dehidrasi Ringan/Sedang 31 67,4 

Dehidrasi Berat 5 10,9 

Total 46 100 

 Sumber : Data primer (2016) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 46 responden 

yang diteliti didapatkan sebagian besar responden mengalami 

dehidrasi ringan/sedang yaitu sebanyak 31 responden (67,4%). 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Karakteristik 

Balita dengan Derajat Dehidrasi di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta (n=46) 

 

Karakteristik 

Responden 

Derajat Dehidrasi 

Tanpa 

Dehidrasi 

Dehidrasi 

Ringan/Sedang 

Dehidrasi 

Berat 

Umur 

1 – 3 

4 – 5 

 

7 (15,2%) 

3 (6,5%) 

 

22 (47,7%) 

9 (19,5) 

 

3 (6,5%) 

2 (4,4%) 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

7 (15,2%) 

3 (6,5%) 

 

16 (34,8%) 

15 (32,6%) 

 

2 (4,3%) 

3 (6,5%) 

Suhu 

Normal 

Hipertermia 

 

6 (13,0%) 

4 (8,7%) 

 

13 (28,2%) 

18 (39,1%) 

 

4 (8,7%) 

1 (2,2%) 

 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari 46 responden 

yang diteliti didapatkan responden berdasarkan derajat dehidrasi yaitu 

dehidrasi ringan/sedang dengan karakteristik responden yang berusia 

1 – 3 tahun sebanyak 22 responden 47,7 %, jenis kelamin perempuan 



sebanyak 16 responden 34,8% dan suhu hipertermi sebanyak 18 

responden 39,1%. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden (Umur, Jenis Kelamin, Suhu) 

Peneliti mendapatkan 46 responden yang mengalami diare 

dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi di RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan umur, jenis kelamin, dan suhu. 

Karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian ini 

paling banyak adalah responden yang berusia 1 – 3 tahun dengan 

jumlah responden sebanyak 32 responden (69,5 %). Menurut asumsi 

peneliti, umur merupakan salah satu faktor resiko mengalami 

dehidrasi saat diare, seperti halnya balita yang berusia 1 – 3 tahun 

lebih rentan mengalami dehidrasi. Hal ini didukung oleh penelitian 

Adriani (2013) yang menyatakan bahwa balita yang berusia 1 – 3 

tahun itu lebih peka terhadap perubahan kadar air dan mineral. 

Menurut Wulandari (2013) mengemukakan bahwa dehidrasi bukan 

saja kondisi kekurangan cairan tubuh tetapi kehilangan mineral tubuh 

juga.  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada 

penelitian ini responden yang paling banyak adalah perempuan 

dengan jumlah responden 25 responden (54,3%), dan laki-laki dengan 

jumlah 21 responden (45,7%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dikemukakan Fauziyah (2014) yang menyatakan bahwa dehidrasi 



lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki 

karena pada laki-laki komposisi otot lebih dominan sedangkan pada 

perempuan adanya pengaruh hormonal sehingga rentan terhadap 

dehidrasi dalam tubuh. Menurut Arisman (2014) mengemukakan 

pengaruh hormon pada perempuan menyebabkan perempuan lebih 

banyak mengalami dehidrasi. Hal ini disebabkan karena terjadi 

ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga dapat menurunkan 

asupan cairan dalam tubuh. Menurut Murniwaty dkk (2013) tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dan dehidrasi. Menurut penelitian yang 

dilakukan Cahyaningrum (2015), menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian dehidrasi saat diare 

karena pada usia balita telah mendapatkan perlakuan yang sama antara 

laki-laki dan perempuan dari segala aktifitas, nutrisi serta 

kebersihannya masih dalam kontrol orang tua. 

Karakteristik berdasarkan suhu pada penelitian ini yaitu 

responden yang mempunyai suhu normal sebanyak 23 responden 

(50%) dan responden yang mempunyai suhu hipertermia sebanyak 23 

responden (50%). Saat dehidrasi, tubuh tidak hanya kehilangan air 

tetapi juga kehilangan elektrolit dan glukosa. Dimana tubuh akan 

langsung merespon dehidrasi awal (kehilangan sekitar 2% cairan 

tubuh) dengan gejala merasa sangat haus, mulut dan lidah kering, air 

liur pun berkurang, dan produksi urin menurun (Retnowati, 2011). 

Apabila hilangnya air meningkat menjadi 3 – 4% dari berat badan, 



terjadi penurunan gangguan performa tubuh sehingga suhu tubuh 

menjadi naik, panas dan biasanya diikuti meriang (Wagiyo, 2012).  

2. Karakteristik Balita dengan Derajat Dehidrasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang paling banyak adalah 

dehidrasi ringan/sedang dengan jumlah responden sebanyak 22 

responden (47,7%). Menurut asumsi peneliti di Indonesia, diare 

terdapat disepanjang tahun dan puncak tertinggi pada peralihan musim 

penghujan dan kemarau sehingga komplikasi dari diare tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dari beberapa referensi hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa balita dengan diare lebih sering 

mengalami kejadian dehidrasi ringan/sedang. Hal ini didukung oleh 

pendapat Palupi (2012) yang melaporkan bahwa kejadian dehidrasi 

ringan lebih sering terjadi pada balita dibandingkan anak-anak, 

dimana balita diare yang mengalami dehidrasi ringan akan terjadi 

penurunan berat badan 2,5 – 5% dan kehilangan air 5% dari berat 

badan. Selain itu balita juga menjadi gelisah dan rewel, matanya 

menjadi cekung, dan turgor kulit balita kembali lambat. Ada beberapa 

hal yang mempengaruhi derajat dehidrasi antara lain usia, jenis 

kelamin, suhu. Hasil penelitian ini karakteristik responden yang paling 

banyak adalah mengalami dehidrasi ringan yang paling banyak 

berusia 1 – 3 tahun sebanyak 22 responden (47,7%), jenis kelamin 

perempuan sebanyak 16 responden (34,8%), dan suhu hipertermi 

sebanyak 18 responden (39,1%).  



Menurut Wulandari (2013) dehidrasi bukan saja kondisi 

kekurangan cairan tubuh tetapi kehilangan mineral tubuh juga. Pada 

balita yang berusia 1 – 3 tahun kekurangan cairan tubuh tidak bisa 

hanya diberikan air putih untuk menggantikan cairan yang hilang 

karena air bisa melarutkan mineral yang sudah rendah di dalam tubuh 

mereka, sehingga bisa membuat kondisi dehidrasi memburuk. 

Menurut Jannah (2013) menyatakan bahwa daya tahan tubuh anak-

anak jauh lebih kuat dari daya tahan tubuh balita sehingga balita 

memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita dehidrasi 

dibandingkan anak-anak. Balita yang mengalami dehidrasi ringan 

dapat diberikan  secara oral dengan pemberian oralit sebanyak 

75ml/kg  berat badan diberikan dalam 3 jam pertama dilayanan 

kesehatan, namun jika tidak tersedia dapat diganti dengan air tajin, 

kuah sayur, sari buah, air teh atau air matang (Depkes RI, 2011). 

Balita yang menderita diare dengan dehidrasi tetap diberikan makanan 

untuk memberikan nutrisi dan mencegah terjadinya penurunan berat 

badan (Kemenkes RI, 2011).  

Selain itu jenis kelamin juga mempengaruhi derajat dehidrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang paling banyak mengalami 

dehidrasi adalah perempuan. Menurut asumsi peneliti kemungkinan 

beberapa balita yang mengalami dehidrasi sedang sampai dehidrasi 

berat dikarenakan berat badan balita tersebut kurang. Selain itu 

komposisi otot juga mempengaruhi derajat dehidrasi tetapi peneliti 

tidak mengambil data terkait berat badan balita. Menurut Fauziyah 



(2014) menyatakan bahwa dehidrasi lebih sering terjadi pada 

perempuan dibanding laki-laki karena pada laki-laki komposisi otot 

lebih dominan sedangkan pada perempuan adanya pengaruh hormonal 

sehingga rentan terhadap dehidrasi dalam tubuh, akan tetapi menurut 

Andreoli (2011) pada kasus tertentu jenis kelamin mempengaruhi 

terjadinya penyakit namun untuk kasus diare dengan dehidrasi jenis 

kelamin tidak mempengaruhi. 

Suhu tubuh responden dalam penelitian ini mayoritas adalah 

hipertermi. Suhu tubuh juga mempengaruhi derajat dehidrasi pada 

balita dengan diare. Hal ini didukung oleh penelitian Wagiyo (2012) 

yang menyatakan apabila hilangnya air meningkat menjadi 3 – 4% 

dari berat badan, terjadi penurunan gangguan performa tubuh 

sehingga suhu tubuh menjadi naik, panas dan biasanya diikuti 

meriang. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa suhu lingkungan 

yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya dehidrasi yang progresif. 

Hipertermia mengakibatkan penurunan cardiac output. Dengan 

menurunnya cardiac output aliran darah ke kulit secara signifikan 

juga menurun. Hal ini menunnjukkan bahwa aliran darah ke jaringan 

dan organ juga menurun. Suhu lingkungan yang tinggi dapat 

berdampak pada kehilangan cairan tubuh (Sherwood, 2010). 

 

 

 

 



C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Kekuatan penelitian ini yaitu dalam pengumpulan data yang 

dilakukan langsung oleh peneliti. Peneliti mengobservasi secara 

langsung keadaan pasien selama penelitian. 

b. Lembar observasi peneliti sudah baku yaitu dengan menggunakan 

panduan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang sudah 

mewakilkan dari apa yang peneliti harapkan. 

2. Kelemahan Penelitian 

Peneliti tidak mengambil data terkait berat badan dan tinggi badan balita sehingga 

tidak mengetahui massa otot setiap balita atau penyebab dasar dehidrasi tersebut. 


