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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam thypoid (enteric fever) adalah penyakit infeksi akut  yang 

biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu 

minggu,  gangguan pada pencernaan, dan gangguan kesadaran. Demam typoid 

merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam satu 

minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa 

gangguan kesadaran (Titik Lestari, 2016). Namun masih banyak pasien yang tidak 

patuh dalam menjalankan diet typhoid disebabkan karena rendahnya pengetahuan 

pasien tentang diet penyakit typhoid yang bisa berdampak pada sajian menu 

makanan tidak berdasarkan pada aturan diet yang telah ditetapkan. Kebanyakan 

penderita typhoid beranggapan bahwa diet  typhoid hanya tentang makanan yang 

lunak saja, akibatnya jika diet tersebut dilanggar maka masa penyembuhan akan 

semakin lama (S Rokayah, 2014).  

Berdasarkan WHO terbaru, penyakit menular ini  masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat dengan jumlah antara 11 dan 21 juta kasus dan 

128.000 hingga 161.000 kematian terkait tipus terjadi setiap tahun di seluruh  

dunia. Penyakit serupa tetapi sering kurang parah, demam paratipoid, disebabkan 

oleh Salmonella paratyphi A dan B (atau Paratyphi C yang tidak biasa). Dapat 

diperkirakan 70% kematian akibat typhoid abdominalis terjadi di  Asia. Jika tidak 

segera diobati, 10-20% penderita tersebut dapat berakibat fatal. Sekitar 2%  dari 

penderita menjadi carrier/pembawa (Jurnal Kesehatan, 2018). Diperkirakan 17 
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juta kasus demam tifoid dan paratifoid, penyakit terjadi secara global pada tahun 

2015, sebagian besar di Asia  Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika sub-Sahara, 

dengan beban dan insiden terbesar terjadi di Asia Selatan. Jika tidak diobati, baik 

demam tifoid dan paratifoid menyebabkan kefatalan, dengan 178.000 kematian 

diperkirakan di seluruh dunia pada 2015 (Radhakrishnan et al, 2018). Penderita 

demam tifoid di Indonesia mencapai 81% per 100.000. Demam tifoid ini 

meningkat dari tahun kemarin, sehingga masyarakat diberikan terapi non 

farmakologis maupun farmakologis (V Rahmasari, 2018). Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Jawa Timur tahun 2018, bahwa kota malang merupakan salah satu kota 

di wilayah Jawa Timur dengan prevalensi demam typhoid sebanyak 1,2% dari 

10.966 sampel pada tahun 2007. Berdasarkan data dari RSUD Bangil Pasuruan, 

pada bulan Januari sampai Oktober tahun 2019 demam tifoid pada anak berjumlah 

78 penderita (Rekam medis RSUD Bangil, 2019). 

Demam typoid merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan 

oleh bakteri salmonella typhi. Faktor pencentus lainnya adalah lingkungan, sistem 

imun yang rendah, feses, urin, makanan/minuman  yang terkontaminasi, dan 

formintus (Titik Lestari, 2016). Demam thypoid pada anak biasanya lebih ringan 

daripada orang dewasa. Masa tunas 10-20 hari, yang tersingkat 4 hari jika infeksi 

terjadi melalui makanan, sedangkan jika melalui minuman yang terlama 30 hari. 

Selama inkubasi mungkin ditemukan gejala prodromal, perasaan tidak enak 

badan, lesu, nyeri, nyeri kepala, pusing dan tidak bersemangat, kemudian 

menyusul gejala klinis yang biasa ditemukan yaitu, demam, gangguan pada 

saluran pencernaan, gangguan kesadaran, danrelaps (Titik Lestari, 2016). 

Komplikasi yang muncul pada demam tifoid yaitu a) Komplikasi intestinal : 
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perdarahan usus, perporasi  usus, dan ilius paralitik, b) Komplikasi exstra 

intestinal terdiri dari : 1) Komplikasi kardiovaskuler yaitu kegagalan sirkulasi, 

miokarditis, trombosis, tromboplebitis, 2) Komplikasi darah yaitu anemia 

hemolitik,  trombositopenia, sydroma uremia hemolitik, 3) Komplikasi paru yaitu 

pneumonia, empiema, 4) Komplikasi pada hepar dan kandung  empedu yaitu 

hepatitis dan kolesistitis, 5) Komplikasi  ginjal yaitu glomerulus nefritis, 

pyelonepritis, perinepritis, 6) Komplikasi pada tulang yaitu osteomyolitis, 

osteoporosis, spondilitis, arthritis, 7) Komplikasi neuropsikiatrik yaitu delerium, 

meningiusmus, meningitis, polineuritis perifer, sindroma guillain bare, dan 

katatonia (Titik Lestari, 2016). 

Melihat kompleksnya masalah yang timbul dari penderita typhoid ini 

membutuhkan peran perawat dalam penanggulangan demam typhoid di rumah 

sakit. Hal ini di tinjau dari aspek promotif yaitu, dengan memberikan penyuluhan 

kesehatan tentang demam typhoid, kebiasaan-kebiasaan lain yang mesti dilakukan 

untuk menghindari penularan demam tifoid adalah mencuci bahan makanan yang 

akan dimasak dengan baik, membiasakan mencuci tangan sebelum masak, 

sebelum makan, atau sebelum menyuapi anak. Aspek preventif, melakukan 

pencegahan sejak dini sangat penting dilakukan caranya ialah dengan suntikan 

imunisasi tipa (imunisasi untuk mencegah penyakit tifus dan para tifus) yang 

masih banyak dipakai hingga sekarang, yang dapat memberikan kekebalan secara 

aktif selama kurang lebih 3 bulan. Aspek kuratif,pemberian obat-obatan mutlak 

dilakukan bagi anak yang terinfeksi demam tifoid, baik dengan cara diminum atau 

disuntikkan, semuanya tergantung pada kondisi penyakitnya. Sebab, jika proses 

penanganan terlambat dan telah terjadi komplikasi, maka perawatan yang 
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dilakukan harus yang lebih lama, cermat, dan intensif. Aspek  rehabilitatif yaitu, 

menghindari penyebaran dan penularan demam tifoid, orang tua harus menjaga 

kesehatan anak dan lingkungan melalui kebiasaan sehari-hari yang baik. 

Misalnya, mengurangi kebiasaan jajan sembarangan. Selain itu, orang tua juga 

mesti membiasakan memasak air minum hingga mendidih selama 10-15 menit. 

Sebab, kuman Salmonella thypi hanya bisa mati jika dipanaskan pada suhu di atas 

50°C selama 15 menit. Orang tua juga harus memperhatikan bahwa kuman ini 

mampu bertahan selama beberapa minggu di dalam es (Puri Mahayu, 2016). 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimanakah Asuhan keperawatan pada anak K dengan diagnosa medis 

demam typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil? 

1.3Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak K dengan diagnosa 

medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi Pengkajian keperawatan pada anak K dengan 

diagnosa medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa  keperawatan pada anak K dengan diagnosa 

medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada anak K dengan diagnosa 

medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3.2.4 Melaksanakan rencana tindakan keperawatan pada anak dengan 

diagnosa medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 
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1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada anak K dengan diagnosa 

Medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak K dengan 

diagnosa medis Demam Typhoid di ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.4 Manfaat 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini di harapkan dapat memberi 

manfaat : 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien penderita 

Demam Typhoid. 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di 

RSUD Bangil agar dapat melakukan asuhan keperawatan pasien dengan 

diagnose Demam Typhoid dengan baik. 

1.4.2.2  Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada suhan keperawatan 

pada pasien dengan Demam Typhoid. 

1.4.3 Bagi profesi kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang keperawatan pada pasien dengan Demam 

Typhoid. 
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1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode 

Metode diskritif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peritiwa 

atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 

yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan 

proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

1.5.2.1 Wawancara 

Data di ambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

Data yang di ambil melalui pengamatan pada klien. 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnose dan penanganan selanjutnya. 

1.5.3 Sumber data 

1.5.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang di peroleh dari klien. 

1.5.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medic, hasil-hasil pemeriksaan dan tim 

kesehatan lain. 
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1.5.4 Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 

1.6 Sistematika penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1.6.1 Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini : 

Bab I : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, mafaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus 

Bab II : tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut 

medis dan asuhan keperawatan anak dengan diagnose Demam 

Typhoid serta kerangka masalah.  

Bab III: tinjauan kasus berisi tetang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnose, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi. 

Bab IV : pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Bab V : penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis typhoid. Konsep 

penyakit akan diuraikan definisi, etiologi dan cara penanganan secara medis. 

Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada typhoid 

dengan melakukan asuhan keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2.1 Konsep Penyakit 

2.1.1 Pengertian 

Demam typhoid (tifus abdominalis, enteric fever) ialah penyakit infeksi 

akut yang mengenai saluran cerna yang disebabkan oleh bakteri salmonella typhi. 

Demam tifoid akan sangat berbahaya jika tidak segera ditangani secara baik dan 

benar, bahkan menyebabkan kematian. Prognosis menjadi tidak baik apabila 

terdapat gambaran klinik yang berat, seperti demam tinggi (hiperpireksia), febris 

kontinua, kesadaran sangat menurun (stupor, koma, atau delirium), terdapat 

komplikasi yang berat misalnya dehidrasi dan  asidosis, perforasi (Elisabeth Purba 

et al, 2016). 

2.1.2 Etiologi  

Penyebab utama demam thypoid ini adalah bakteri salmonella thypi. Bakteri 

salmonella typhi adalah berupa basil gram negative, bergerak dengan rambut 

getar, tidak berspora, dan mempunyai tiga macam antigen yaitu antigen O 

(somatic yang terdiri atas zat kompleks lipopolisakarida), antigen H (flagella), dan 
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antigen VI. Dalam serum penderita, terdapat zat (agglutinin) terhadap ketiga 

macam antigen tersebut. Kuman tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif 

anaerob pada suhu 15-41ºC (optimum 37ºC) dan pH pertumbuhan 6-8. Factor 

pencetus lainnya adalah lingkungan, system imun yang rendah, feses, urin, 

makanan/minuman yang terkontaminasi, fomitus, dan lain sebagainya (Titik 

Lestari, 2016). 

2.1.3 Manifestasi klinis 

Demam thypoid pada anak biasanya lebih ringan daripada orang 

dewasa. Masa tunas 10-20 hari, yang tersingkat 4 hari jika infeksi terjadi melalui 

makanan, sedangkan jika melalui minuman yang terlama 30 hari. Selama masa 

inkubasi mungkin ditemukan gejala prodromal, perasaan tidak enak badan, lesu, 

nyeri, nyeri kepala, pusing dan tidak bersemangat, kemudian menyusul gejala 

klinis yang biasanya ditemukan, yaitu: 

2.1.3.1 Demam  

Pada kasus yang khas, demam berlangsung 3 minggu bersifat febris 

remitten dan suhu tidak tinggi sekali. Minggu pertama, suhu tubuh berangsur-

angsur naik setiap hari, menurun pada pagi hari dan meningkat lagi pada sore dan 

malam hari. Dalam minggu ketiga suhu berangsur turun dan normal kembali. 

2.1.3.2 Gangguan pada saluran pencernaan 

Pada mulut terdapat nafas berbau tidak sedap, bibir kering dan pecah-

pecah (ragaden). Lidah tertutup selaput putih kotor (coated tongue), ujung dan 

tepinya kemerahan. Pada abdomen dapat ditemukan keadaan perut kembung. Hati 

dan limpa membesar disertai myeri dan peradangan. 
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2.1.3.3 Gangguan kesadaran 

Umumnya kesadaran pasien menurun, yaitu apatis sampai samnolen. Jarang 

terjadi supor, koma atau gelisah (kecuali penyakit berat dan terlambat 

mendapatkan pengobatan). Gejala lain yang juga dapat ditemukan pada punggung 

dan anggota gerak dapat ditemukan reseol, yaitu bintik-bintik kemerahan karena 

emboli hasil dalam kapiler kulit, yang ditemukan pada minggu pertama demam, 

kadang-kadang ditemukan pula takikardi dan epistaksis. Bila klinis berat, tak 

jarang penderita sampai samnolen dan koma atau dengan gejala-gejala psychosis 

(Organic Brain Syndrome) (Depkes,2006). 

2.1.3.4 Relaps  

Relaps (kambuh) ialah berulangnya gejala penyakit demam thypoid, akan 

tetap berlangsung ringan dan lebih singkat. Terjadi pada minggu kedua setelah 

suhu badan normal kembali, terjadinya sukar diterangkan. Menurut teori relaps 

terjadi karena terdapatnya basil dalam organ-organ yang tidak dapat dimusnahkan 

baik oleh obat maupun oleh zat anti. (Titik Lestari, 2016). 

2.1.4 Patofisiologi 

2.1.4.1 Kuman masuk ke dalam mulut melalui makanan atau minuman yang 

tercemar oleh Salmonella (biasanya >10.000 basil kuman). Sebagian 

kuman dapat dimusnahkan oleh asam Hcl lambung dan sebagian lagi 

masuk ke usus halus. Jika respon imunitas humoral mukosa (IgA) usus 

kurang baik, maka basil Salmonella akan menembus sel-sel epitel (sel m) 

dan selanjutnya menuju lamina propia dan berkembang biak di jaringan 

limfoid plak peyeri di ileum distal dan kelenjar getah bening mesenterika. 
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2.1.4.2 Jaringan limfoid plak peyeri dan kelenjar getah bening mesenterika 

mengalami hyperplasia. Basil tersebut masuk ke aliran darah (bakterimia) 

melalui ductus thoracicus dan menyebar ke seluruh organ retikulo 

endotalial tubuh, terutama hati, sumsum tulang, dan limfa melalui 

sirkulasi portar dari usus. 

2.1.4.3 Hati membesar (hepatomegali) dengan infiltrasi limfosit, zat plasma, dan 

sel mononuclear. Terdapat juga nekrosis fokal dan pembesaran limfa 

(splenomegali). Di organ ini, kuman Salmonella Thypi berkembang biak 

dan masuk sirkulasi darah lagi, sehingga mengakibatkan bakterimia 

kedua yang disertai tanda dan gejala infeksi sistemik (demam, malaise, 

mialgia, sakit kepala, sakit perut, instabilitas vaskuler, dan gangguan 

mental koagulasi). 

2.1.4.4 Pendarahan saluran cerna terjadi akibat erosi pembuluh darah di sekitar 

plak peyeri yang sedang mengalami nekrosis dan hyperplasia. Proses 

patologis ini dapat berlangsung hingga ke lapisan otot, serosa basil 

menempel di reseptor sel endotel kapiler dan dapat mengakibatkan 

komplikasi, seperti gangguan neuropsikiatrik kardiovaskuler, pernapasan, 

dan gangguan organ lainnya. Pada minggu pertama timbulnya penyakit, 

terjadi hyperplasia plak peyeri. Disusul kemudian, terjadi nekrosis pada 

minggu kedua dan ulserasi plak peyeri pada minggu ketiga. Selanjutnya, 

dalam minggu ke empat akan terjadi proses penyembuhan ulkus dengan 

meninggalkan sikatriks (jaringan parut). 
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2.1.4.5 Sedangkan penularan Salmonella Thypi dapat ditularkan melalui berbagai 

cara, yang dikenal dengan 5F yaitu Food (makanan), Fingers (jari 

tangan/kuku), Fomitus (muntah), Fly (lalat), dan melalui feses.  

(Titik Lestari, 2016). 

 

2.1.5 Diagnosa Banding 

2.1.5.1 Malaria 

2.1.5.2 Dengue  

2.1.5.3 Tuberkulosis 

2.1.5.4 Influenza 

2.1.5.5 Appendicitis 

2.1.5.6 Tularemia 

2.1.5.7 Ensefalitis  

2.1.5.8 Brucellosis 

(Riawati, 2016). 

2.1.6 Komplikasi 

2.1.6.1 Komplikasi intestinal : perdarahan usus, perporasi usus dan ilius paralitik. 

2.1.6.2 Komplikasi extra intestinal 

1) Komplikasi kardiovaskuler : kegagalan sirkulasi (renjatan 

sepsis), miokarditis, thrombosis, tromboplebitis. 
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2) Komplikasi darah : anemia hemolitik, trobositopenia, dan 

syndrome uremia hemolitik. 

3) Komplikasi paru : pneumonia, empiema, dan pleuritis. 

4) Komplikasi pada hepar dan kandung empedu : hepatitis, 

kolesistitis. 

5) Komplikasi ginjal : glomerulus nefritis, pyelonepritis dan 

perinepritis. 

6) Komplikasi pada tulang : osteomyolitis, osteoporosis, spondilitis 

dan arthritis. 

7) Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningiusmus, 

meningitis, polyneuritis perifer, sindroma Guillain bare dan 

sindroma katatonia, tifoid ensefalopati. 

(Titik Lestari, 2016). 

 2.1.7 Pemeriksaan penunjang 

2.1.7.1 Pemeriksaan leukosit 

    Di dalam beberapa literature dinyatakan bahwa demam typhoid 

terdapat leukopenia dan limposistosis relative tetapi kenyataannya leukopenia 

tidaklah sering dijumpai. Pada kebanyakan kasus demam typhoid, jumlah 

leukosit pada sediaan darah tepi berada pada batas-batas normal bahkan 

kadang-kadang terdapat leukosit walaupun tidak ada komplikasi atau infeksi 

sekunder. Oleh karena itu, pemeriksaan jumlah leukosit tidak berguna untuk 

diagnose demam typhoid. 

2.1.7.2 Pemeriksaan SGOT dan SGPT 

    SGOT dan SGPT pada demam typhoid seringkali meningkat tetapi 
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dapat kembali normal setelah sembuhnya typhoid. 

2.1.7.3 Biakan darah 

    Hal biakan darah positif hal itu menandakan demam typhoid, tetapi 

bila biakan darah negative tidak menutup kemungkinan akan terjadi demam 

typhoid. Hal ini dikarenakan hasil biakan darah tergantung dari beberapa 

factor : 

1) Teknik pemeriksaan laboratorium 

   Hasil pemeriksaan satu laboratorium berbeda dengan laboratorium 

yang lain, hal ini disebabkan oleh perbedaan teknik dan media biakan 

yang digunakan. Waktu pengambilan darah yang baik adalah pada saat 

demam tinggi yaitu pada saat bakteremia berlangsung. 

2) Saat pemeriksaan selama perjalanan penyakit 

 Biakan darah terhadap salmonella thypi terutama positif pada 

minggu pertama dan berkurang pada minggu-minggu berikutnya. Pada 

waktu kambuh biakan darah dapat positif kembali. 

3) Vaksinasi di masa lampau 

 Vaksinasi terhadap demam typhoid di masa lampau dpat 

menimbulkan antibodi dalam darah klien, antibodi ini dapat menekan 

bakteremia sehingga biakan darah negative. 

4) Pengobatan dengan obat anti mikroba 

Bila klien sebelum pembiakan darah sudah mendapatkan obat anti 

mikroba pertumbuhan kuman dalam media biakan terhambat dan hasil 

biakan mungkin negative. 

5) Uji widal 
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Uji widal adalah suatu reaksi aglutinasi antara antigen dan 

antibodi (aglutinin). Aglutini yang spesifik terhadap Salmonella Thypi 

terdapat dalam serum klien dengan typhoid juga terdapat pada orang 

yang pernah divaksinasikan. Antigen yang digunakan pada uji widal 

adalah suspense salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di 

laboratorium. Tujuan dari uji widal ini adalah untuk menentukan adanya 

agglutinin dalam serum klien yang disangka menderita typhoid. Akibat 

infeksi oleh Salmonella Typhi, klien membuat antibodi atau aglutinin 

yaitu : 

1) Aglutinin O, yang dibuat karena rangsangan antigen O (berasal 

dari tubuh kuman). 

2) Aglutinin H, yang dibuat karena rangsangan antigen H (berasal 

dari flagel kuman). 

3) Aglutinin VI, yang dibuat karena rangsangan antigen VI 

(berasal dari simpai kuman). Dari ketiga aglutinin tersebut 

hanya aglutinin O dan H yang ditentukan titernya untuk 

diagnose, makin tinggi titernya makin besar klien menderita 

typhoid. 

(Titik Lestari, 2016).    

2.1.8 Penatalaksanaan 

2.1.8.1 Perawatan 

1) Klien diistirahatkan 7 hari sampai demam tulang atau 14 hari untuk 

mencegah komlikasi perdarahan usus. 

2) Mobilisasi bertahap bila tidak ada panas, sesuai dengan pulihnya 
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tranfusi bila ada komplikasi perdarahan. 

2.1.8.2 Diet  

1) Diet yang sesuai, cukup kalori dan tinggi protein. 

2) Pada penderita yang akut dapat diberi bubur saring. 

3) Setelah bebas demam diberi bubur kasar selama 2 hari lalu nasi tim. 

4) Dilanjutkan dengan nasi biasa setelah penderita bebas dari demam 

selama 7 hari. 

2.1.8.3 Obat-obatan 

  Antibiotika umum digunakan untuk mengatasi penyakit typhoid. Waktu 

penyembuhan bisa makan waktu 2 minggu hingga satu bulan. Antibiotika, seperti 

ampicillin, kloramfenikol, trimethoprim sufamethoxazole dan ciproloxacin sering 

digunakan untuk merawat demam tifoid di Negara-negara barat. Obat-obat 

antibiotic adalah : 

1) Kloramfenikol (50-100 mg/kgBB/hari dibagi dalam 4 dosis per 

oral atau intravena) selama 10-14 hari. 

2) Jika tidak dapat diberikan kloramfenikol, dipakai amoksislin 

100 mg/kgBB/hari peroral atau ampisilin intravena selama 10 

hari, atau kotrimoksazol 48 mg/kgBB/hari (dibagi 2 dosis) 

peroral selama 10 hari. 

3) Bila klinis tidak ada perbaikan digunkan generasi ketiga 

sefalosporin seperti seftiakson (80 mg/kg IM atau IV, sekali 

sehari, selama 5-7 hari) atau sefiksim oral (20 mg/kgBB/hari 

dibagi 2 dosis selama 10 hari). 

  Bila tak terawat, demam typhoid dapat berlangsung selama 3 minggu 
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sampai sebulan. Kematian terjadi antara 10% dan 30% dari kasus yang tidak 

terawat. Vaksin untuk demam typhoid tersedia dan dianjurkan untuk orang yang 

melakukan perjalanan ke wilayah penyakit ini biasanya berjangkit (terutama di 

Asia, Afrika, dan Amerika Latin) (Titik Lestari, 2016). 

    Pengobatan penyulit tergantung macamnya. Untuk kasus berat dan 

dengan manifestasi nerologik menonjol, diberi Deksametason dosis tinggi dengan 

dosis awal 3 mg/kgBB, intravena perlahan (selama 30 menit). Kemudian disusul 

pemberian dengan dosis 1 mg/kgBB dengan tenggang waktu 6 jam sampai 7 kali 

pemberian. Tatalaksana bedah dilakukan pada kasus-kasus dengan penyulit 

perforasi usus (Titik Lestari, 2016). 

2.2 Konsep Anak 

2.2.1 Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan 

2.2.1.1 Definisi pertumbuhan dan perkembangan 

 Pertumbuhan adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi 

jasmaniah/fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari 

organisme/individu. Pertumbuhan (Growth) adalah berkaitan dengan masalah 

perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun 

individu, yang bias diukur dengan ukuran berat (gram, pound) ukuran panjang 

(cm, inchi), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan 

nitrogen tubuh). 

 Perkembangan (Development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan 

dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan (Ahmad Fuzan, 2010). 
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2.2.2 Tahap-Tahap Tumbuh Kembang Anak (Donna L Wong, 2005) 

  
2.2.2.1 Pre natal  

1) Geminal : konsepsi – 8 minggu  

2) Embrio : 2-8 minggu  

3) Fetal  : 8 – 40 minggu  

2.2.2.2 Bayi  

1) Neonatus : lahir – 1 bulan  

2) Bayi  : 1 bulan -12 bulan  

2.2.2.3 Anak-anak awal  

1) Toddler : 1 - 3 th  

2) Pra sekolah : 3 - 6 th  

2.2.2.4 Anak-anak tengah/sekolah : 6 -12 th  

2.2.2.5 Anak-anak akhir:  

1) Pra pubertas  : 10 -13 th  

2) Remaja : 13 – 19 th  

 

2.2.3 Tahap perkembangan Anak 

 Tabel 2.1 Perkembangan anak usia 13-24 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK 

HALUS 

KOMUNI

KASI 

PASIF 

KOMUNIKA

SI AKTIF 

MENOLON

G DIRI 

SENDIRI 

1. Berjalan 

sendiri 

2. Berjalan 

mundur 

3. Mengambi

l alat 

permainan 

dari lantai 

tanpa jatuh 

4. Menarik 

1. Menggunakan 

benda 

2. Memasukkan 

benda kedalam 

lubang 

3. Membuka-

buka lembaran 

4. Mencoret-

coret 

5. Menarik, 

1. Memberi

kan 

reaksi 

yang 

tepat 

kalau 

ditanya 

“dimana” 

2. Mengerti 

arti kata 

1. Mengucapk

an kata 

yang 

mempunyai 

arti. 

2. Menggunak

an 

perkataan 

yang 

disukai 

1. Bisa 

memakai 

sendok,tap

i masih 

tumpah. 

2. Minum 

dari 

cangkir 

dipegang 

demgan 
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dan 

mendoron

g alat 

permainan 

5. Duduk 

sendiri,me

ngerti 

pengharga

an/pujian 

6. Naik dan 

turun 

tangga 

dengan 

pertolonga

n 

7. Bergoyang

-goyang 

mengikuti 

irama 

musik 

 

memutar, 

mendorong 

benda-benda 

6. Melempar-

lempar 

7. Menggambar 

dengan 

gerakan 

tangan yang 

menyeluruh,m

enggeser 

tangan, 

membuat garis 

besar 

“di, 

didalam, 

dibawah” 

3. Menjalan

kan 

perintah 

untuk 

membaw

a benda 

yang 

sudah 

dikenaln

ya dari 

ruangan 

lain 

4. Mengerti 

kalimat 

sederhan

a yang 

terdiri 

dari 

paling 

banyak 

dua kata 

saja 

5. Mengerti 

dua 

perintah 

sederhan

a yang 

saling 

berhubun

gan 

gerakan 

untuk 

meminta 

sesuatu. 

3. Mengucapk

an kata-kata 

tunggal 

secara 

beruntun 

untuk 

menceritaka

n suatu 

kejadian. 

4. Menyebutk

an diri 

sendiri 

namanya. 

5. Dapat 

mengatakan 

hak 

milik/kepun

yaannya 

untuk 

menunjuk 

pada benda-

benda 

miliknya.M

enambah 

perbendahar

aan  kata 

(sebanyak 

lebih 

kurang 50 

kata). 

satu 

tangan 

tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

sepatu,kao

s 

kaki,celan

a,baju 

kaos. 

4. Membuka 

tutup baju 

seleret(ret

sluiting) 

yang 

besar. 

5. Bisa 

mengataka

n kalau 

ingin 

kebelakan

g (buang 

air) 

 

Tabel 2.2 Perkembangan anak usia 25-36 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIK

ASI PASIF 

KOMUNIKA

SI AKTIF 

MENOLONG 

DIRI 

SENDIRI 

1. Lari 

tanpa 

jatuh. 

2. Lompat 

ditempat 

kedua 

kaki 

jatuh 

1.Mengatur/mema

kai benda-

benda. 

2.Membalik 

halaman buku 

satu persatu. 

3.Memegang alat 

tulis gambar. 

1. Menunjuk 

gambar 

dari benda 

yang 

umum/sud

ah dikenal, 

kalau 

benda 

1. Membuat 

kalimat dua 

kata. 

2. Menyebutk

an nama. 

3. Mengguna

kan kata 

1. Mengguna

kan sendok 

tumpah 

sedikit. 

2. Mengambil 

minuman 

dari 
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bersama

an. 

3. Berdiri 

pada 

satu 

kaki. 

4. Berjingk

at diatas 

jari-jari 

kaki. 

5. Menend

ang bola. 

4.Menggunakan 

satu tangan 

secara tetap, 

dalam hampir 

semua kegiatan. 

5.Meniru garis 

(lingkaran, lurus 

dan 

berditi/tegak 

lurus). 

6.Melukis bentuk-

bentuk. 

7.Meremas-

remas, 

menggulung 

tanah liat. 

tersebut 

disebutkan

. 

2. Dapat 

mengenal 

benda 

kalau 

diberitahu 

kegunaany

a. 

3. Mengerti 

bentuk 

pertanyaan 

apa dan 

dimana. 

4. Mengerti 

kata 

larangan 

seperti : 

tidak, 

bukan, 

tidak 

dapat, 

jangan. 

5. Senang 

mendenga

rkan cerita 

yang 

sederhana 

dan minta 

diceritaka

n lagi. 

tanya apa 

dan dimana 

4. Membuat 

kalimat 

sangkal. 

5. Menunjukk

an 

kekesalan 

atau 

kejengkela

n karena 

tidak 

mengerti 

 

kendi/teko/

ceret tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

pintu 

dengan 

memutar 

pegangan 

pintu. 

4. Membuka 

baju 

dengan 

dibantu. 

5. Mencuci 

dan 

mengering

kan tangan 

dengan 

bantuan. 

6. Belajar 

dilakukan 

dengan 

eksplorasi. 

7. Mulai 

mengerti 

menggunak

an benda-

benda 

 

Tabel 2.3 Perkembangan anak usia 36-48 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKA

SI AKTIF 

MENOLON

G DIRI 

SENDIRI 

1. Lari 

menghind

ari 

hambatan 

dan 

tantangan

. 

2. Berjalan 

diatas 

1. Membuat 

menara dari 

sembilan balok 

kecil. 

2. Meniru 

bentuk-bentuk 

membuat 

lingkaran. 

1. Mulai 

memahami 

kalimat-

kalimat 

konsep-

konsep 

waktu. 

2. Mengerti 

1. Bicara 

dalam 

kalimat 

yang 

terdiri dari 

3. 

2. Anak 

dapat 

1. Dapat 

menuang 

air 

dengan 

baik 

(tanpa 

tumpah) 

dari 
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garis. 

3. Berdiri 

diatas 

satu kaki 

untuk 5-

10 detik. 

4. Melonjat 

diatas 

satu kaki. 

5. Mendoro

ng,menari

k,menge

mudikan 

permaina

n beroda. 

6. Mengend

arai 

sepeda 

roda tiga. 

7. Lompat 

diatas 

benda 

setinggi 

15cm 

mendarat 

dengan 

kedua 

kaki 

bersama. 

8. Melempa

r bola 

diatas 

kepala. 

9. Menangk

ap bola 

yang 

dilempar 

kepadany

a. 

3. Meniru garis. 

4. Membuat 

silang. 

5. Membuat 

segiempat. 

6. Meniru tulisan. 

7. Membuat 

bentuk 

perbandingan

-

perbandingan 

dalam hal 

ukuran, 

membanding

kan benda-

benda atau 

dua hal. 

3. Memahami 

konsep sebab 

akibat. 

4. Mengerti dan 

dapat 

melaksanaka

n sampa-

sampai 4 

perintah/petu

njuk yang 

ada 

kaitannya. 

5. Mengerti 

kalau 

diberitahuka

n “ayo pura-

pura” 

mencari 

terakan 

pengalam

an masa 

yang lalu. 

3. Menyebut 

diri 

dengan 

memakai 

kata 

“saya, 

aku”. 

4. Berbicara 

dengan 

ucapan 

yang 

dapat 

dimengert

i orang 

lain (yang 

masih 

asing). 

tempat 

air 

(teko/cer

et) tutup 

kecil. 

2. Memasa

ng dan 

membuk

a 

kancing 

besar. 

3. Mencuci 

tangan 

dibantu. 

4. Membua

ng ingus 

kalau 

diingatka

n. 
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Tabel 2.4 Perkembangan anak usia 49-60 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKA

SI AKTIF 

MENOLO

NG DIRI 

SENDIRI 

1. Berjalan 

mundur 

dengan 

tumit 

berjingka

t(jinjit). 

2. Lompat 

kedepan 

10kali 

tanpa 

terjatuh. 

3. Naik 

turun 

tangga 

dengan 

kaki 

berganti-

ganti 

1. Menggunt

ing kertas 

dengan 

mengikuti 

garis 

tanpa 

terputus. 

2. Menggam

bar garis 

silang. 

3. Menggam

bar 

segiempat 

 

1. Dapat 

mengikuti 3 

perintah 

tidak 

berhubungan

,dalam 

urutan yang 

tepat. 

2. Mengerti 

perbandinga

n sesuatu 

sifat dari 

benda/orang 

secara 

bertingkat (3 

tingkatan ini: 

ia lah biasa, 

lebih, 

paling). 

3. Mendengark

an cerita 

yang 

panjang. 

4. Menggabung

kan perintah 

lisan 

kedalam 

kegiatan 

bermain. 

5. Menceritaka

n isi 

cerita,walau 

mungkin 

masih 

campur aduk 

faktanya. 

1. Bertanya 

dengan 

pertanyaan 

:  

-kapan 

-bagaimana 

-mengapa 

2.Menggunak

an kata : 

-dapat 

-akan 

3.Menggabun

gkan kalimat. 

4. Berbicara 

tentang 

hubungan 

sebab akibat 

dengan 

menggunakan  

karena dan 

jadi. 

5.Menceritaka

n isi cerita, 

walau 

mungkin 

masih campur 

aduk faktanya 

 

 

1. Memot

ong 

makana

n 

dengan 

pisau. 

2. Mengik

at tali 

sepatu. 
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Tabel 2.5 perkembangan anak usia 61-72 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKAS

I AKTIF 

MENOLO

NG DIRI 

SENDIRI 

1. Berjalan 

ringan diatas 

ujung jari 

kaki (jinjit). 

2. Jalan diatas 

papan 

keseimbanga

n 

3. Dapat 

meloncat 

sampai 

20cm. 

4. Main lompat 

tali dengan 

kaki 

berganti-

ganti 

1. Menggunt

ing 

bentuk-

bentuk 

sederhana

. 

2. Meniru 

membuat 

segi 

tiga,bentu

k-bentuk 

simetris. 

3. Membuat 

bentuk 

wajik,segi

tiga,segi 

empat. 

4. Menulis 

angka. 

5. Memberi 

warna(ber

bagai 

bentuk 

gambar). 

1. Menunjukkan 

berbagai 

bentuk 

ketrampilan 

dan kemauan 

dibidang pra 

akademik 

seperti T.K. 

1. Dalam tata 

bahasa 

sudah 

mendekati 

penggunaa

n tata 

bahasa 

orang 

dewasa. 

2. Dapat 

menanti 

gilirannya 

yang tepat 

dalam 

pembicara

an. 

3. Memberi 

dan 

menerima 

keteranga

n 

1. Dapat 

berpa

kaian 

sendir

i 

secara 

lengka

p. 

2. Menyi

kat 

gigi 

tanpa 

dibant

u. 

3. Meny

ebran

g 

jalan 

denga

n 

selam

at 

 

2.2.4 Proses pertumbuhan dan Perkembangan anak 

2.2.4.1 Proses pertumbuhan pada anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal 

bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala, lingkar lengan, lingkar dada dan yang lainnya. 

2) Dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat 

terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari 

masa konsepsi hingga dewasa. 
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3)  Pada pertumbuhan dan perkembangan, hilang cirri-ciri lama yang ada 

selama pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, gigi susu atau 

hilangnya refleks tertentu. 

2.2.4.1 Proses Perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari 

perubahan fungsi, seperti perkembangan system reprosuksi akan diikuti 

perubahan pada fungsi alat kelamin. 

2) Perkembangan memiliki pola yang konstan yaitu perkembang dapat 

terjadi dari daerah kepala ke daerah kaki. 

3) Perkembangan memiliki tahap yang berurutan mulai dari melakukan hal 

yang sederhana sampai melakukan hal yang sempurna. 

4) Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian yang 

berbeda. 

5)  Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, 

dimana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. 

2.2.5 Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak 

  Kebutuhan dasar tumbuh kembang pada anak adalah : 

2.2.5.1 Kebutuhan fisik-biomedis (ASUH) meliputi : 

1) Nutrisi yang mencukupi dan seimbang 

2) Perawatan kesehatan dasar 

3) Sandang/pakaian 

4) Tempat tinggal yang layak 

5) Higienis diri dan lingkungan 
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6) Kesegaran jasmani 

2.2.5.2 Kebutuhan emosi anak dan kasih sayang (ASIH) meliputi: 

1) Kasih sayang orang tua 

2) Rasa aman 

3) Harga diri anak 

4) Dukungan atau dorongan 

5) Mandiri 

6) Rasa memiliki 

2.2.5.3 Kebutuhan stimulasi mental (ASAH) 

  Stimulasi mental adalah kebutuhan yang sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Asah merupakan kebutuhan untuk 

perkembangan mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan 

dan pelatihan. 

 

2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak 

 Factor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat dibagi 

dalam 2 bagian yaitu : 

2.2.6.1 Faktor Heredekonstitusionil 

   Factor hereditas adalah gen yang terdapat di dalam nucleus dari 

telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada tiap 

individu. Sifat-sifat emosional seperti perasaan takut, kemauan dan 

tempramen lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan 

hereditas seperti jenis kelamin, ras atau bangsa, keluarga dan umur. 
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2.2.6.2 Faktor Lingkungan  

   Factor lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. 

Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, 

sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul dan bermain di 

lingkungan sekitar (alam) (Dwi Puspita, 2015). 

1. Factor lingkungan prenatal 

1) Gizi (defisiensi vitamin, iodium, dan lain-lain).  

2) Mekanis (pita amniotic, ektopia, posisi fetus yang abnormal, 

trauma). 

3) Toksin kimia (propiltiourasil, aminopeterin, dan obat 

kontrasepsi). Obat-obatan yang menimbulkan kelaianan. 

4) Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes mellitus sering 

menunjukkan kelaianan berupa makrosomia. 

5) Radiasi (sinar rotgen dan radium). Pemakaian radium dan sinar 

rotgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan 

kelianan pada fetus. 

6) Infeksi yang dapat menyerang fetus intrauterine sehingga terjadi 

gangguan pertumbuhan fisis dan mental. 

7) Imunitas (fetalis, eritroblastosis, dan kernicterus). 

8) Anoksia embrio (gangguan fungsi plasenta). 

2. Factor lingkungan pascanatal 

1) Gizi (masukan makanan kualitatifdan kuantitatif), termasuk 

dalam hal ini bahan pembangun tubuh yaitu protein, karbohidrat, 
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lemak, mineral, dan vitamin. 

2) Penyakit (penyakit kronis dan kelainan congenital), beberapa 

penyakit kronis seperti glomerulonefritis kronik, tuberculosis 

paru dan penyakit yang dapat mengakibatkan retardasi 

pertumbuhan jasmani. 

3) Keadaan social-ekonomi. Hal ini memegang peranana penting 

dalam pertumbuhan anak. Jelas dapat terlihat pada ukuran bayi 

yang lahir dari golongan orang tua dengan keadaan social-

ekonomi yang kurang, dan lebih rendah dibandingkan dengan 

bayi dari keluarga dengan social-ekonomi yang cukup. 

4) Musim. Di negeri yang mempunyai 4 musim terdapat oerbedaan 

kecepatan tumbuh berat badan dan tinggi.pertambahan tinggi 

terbesar pada musim semi dan paling rendah pada musim gugur. 

Sebaliknya penambahan berat badan terbesar terjadi pada musim 

gugur dan terkecil pada musim semi. 

 (Ahmad Fauzan, 2015). 

2.2.7 Ciri-ciri Tumbuh Kembang Anak 

  Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai dewasa 

itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu: 

2.2.7.1 Terdapat masa percepatan dan masa perlambatan, serta laju tumbuh 

kembang yang berlainan organ-organ.  

2.2.7.2 Pola perkembanagn anak adalah sama pada semua anak, tetapi 

kecepatannya berbeda antara anak satu dengan lainnya. 

2.2.7.3 Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi system susunan saraf. 
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2.2.7.4 Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. 

2.2.7.5 Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. 

2.2.7.6  Refleks primitive seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang 

sebelum gerakan volunteer tercapai. 

(Soetjiningsih, 2012) 

2.2.7 Tahapan pertumbuhan pada anak  

2.2.8.1 Berat badan 

1) Usia 3-12 bulan : BB ideal (kg) = (usia dalam bulan + 9) : 2 

2) Usia 1-6 tahun : BB ideal (kg) = (usia dalam tahun x 2) + 8 

3) Usia 7-12 tahun : BB ideal (kg) = (usia dalam tahun) x 7-5) : 2 

2.2.8.2 Tinggi badan 

1) Bayi baru lahir : sekitar 50 cm 

2) Bayi hingga 1 tahun : 1,5 x tinggi badan saat lahir 

3) Umur 4 tahun : 2 x tinggi badan saat lahir 

4) Umur 6 tahun : 1,5 x tinggi badan pada usia 1 tahun 

5) Umur 13 tahun : 3 x tinggi badan pada usia 1 tahun   

 (Nurvita Indarini, 2017)  

2.2.8.3 Lingkar lengan atas 

1) Bila lingkar lengan <12cm : termasuk gizi buruk 

2) Bila lingkar lengan 12-13,5cm : termasuk gizi kurang 

3) Bila lingkar lengan >13,5cm : termasuk gizi normal 

2.2.8.4 Lingkar kepala 

1) Pemahaman per tahun 2 cm 

2) Usia 2 tahun : 49-50cm 
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2.2.8.5 Lingkar dada 

1) Pengukuran dilakukan pada saat bernafas biasa 

2) Pengukuran lingkar dada dilakukan dengan posisi berdiri pada 

anak yang lebih besar 

2.2.8.6 Gigi 

1) Usia 6 bulan tumbuh gigi depan bagian bawah (gigi seri tengah) 

biasanya tumbuh lebih dulu baru kemudian gigi lainnya akan mulai 

tumbuh setelah satu atau dua bulan 

2) Biasanya gigi seri samping muncul sekitar usia 10-12 tahun, 

pertama dibagian bawah dan kemudian gigi atas. Geraham pertama 

muncul pada usia 12-16 bulan, diikuti oleh gigi taring. Geraham 

kedua biasanya muncul terakhir dan sederet gigi susu seharusnya 

sudah tumbuh semua di usia 2-3 tahun. 

 (Nursalam, 2009) 

 

2.2.8 Perkembangan Sosial Anak, menurut Christianti 

2.2.8.3 Paska lahir 

Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Merasa senang waktu 

berkontak erat dengan tubuh ibu. Menangis keras apabila merasa tidak 

enak, tetapi bila didekap erat atau diayun dengan lembut anak akan 

berhenti menangis. 

2.2.8.4 Usia 1 bulan sampai 3 bulan 

Merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu 

mendekat. Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang berada 
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didekatnya. Berhenti menangis bila diajak bermain atau bicara oleh 

siapa saja yang bersikap ramah. 

2.2.8.5 Usia 6 bulan 

Penuh minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi disekitarnya. 

Jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya. Tertawa 

kecil bila diajak bermain, walaupun biasanya bersahabat tetapi tidak 

langsung menyambut dan member respon terhadap orang yang tidak 

dikenalnya. 

2.2.8.6 Usia 9 bulan sampai 12 bulan 

Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan tangan, 

bertepuk tangan atau menggoyangkan tangan mengikuti nyanyian. 

Bermain denagn orang dewasa yang dikenal dan memperhatikan seta 

meniru tindakan orang dewasa. Mulai memahami dan mematuhi 

perintah yang sederhana. 

2.2.8.7 Usia 18 bulan sampai 21 bulan 

Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian dan 

kasih saying. Mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada dirinya 

dan mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa dan banyak 

bercakap-cakap. Usia 3 tahun sampai 5 tahun anak sudah dapat 

berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan 

mainannya, mampu berbicara lancar, dan bermain dengan kelompok. 

Anak kadang merasa puas bila bermain sendiri untuk waktu yang lama 

dan mulai menyenangi kisah seseorang/tokoh dalam film. 

2.2.8.8 Usia 5 tahun sampai 6 tahun  
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Anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa puas dengan prestasi 

yang dicapai, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, dan dapat 

mengendalikan emosi. 

(Riesmiyatiningdyah, 2014) 

2.2.10 Perkembangan Psikoseksual Anak, menurut Sigmund Fred 

2.2.10.1 Fase oral/mulut (0-18 bulan) 

 Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral gratification). 

Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap putting susu ibunya. 

Kebutuhan-kebutuhan, presepsi-presepsi dan cara ekspresi bayi secara 

primer dipusatkan di mulut, bibir, lidah dan organ lain yang berhubungan 

dengan daerah mulut. Pada fase oral ini, peran ibu penting untuk 

memberikan kasih sayang dengan memenuhi kebutuhan bayi secepatnya. 

Jika semua kebutuhannya terpenuhi, bayi akan merasa aman, percaya pada 

dunia luar. 

2.2.10.2  Fase Anal (1,5-3 tahun) 

Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. 

Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan lenyap 

setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya diperoleh anak 

dalam fase ini ternyata diganggu oleh orang tuanya dengan mengatakan 

bahwa hasil produksinya kotor, jijik dan sebagainya, bahkan jika disertai 

dengan kemarahan atau bahkan ancaman yang dapat menimbulkan 

kecemasan, maka hal ini dapat menganggu perkembangan kepribadian 

anak. Oleh karena itu sikap orang tua yang benar yaitu mengusahakan agar 

anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang 
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dikeluarkannya adalah sesuatu yang biasa (wajar) dan bukan sesuatu yang 

menjijikan. 

2.2.10.3  Fase Uretral 

Pada fase ini merupakan perpindahan dari fase anal ke fase phallus. Erotic 

uretral mengacu pada kenikmatan dalam pengeluaran dan penahanan air 

seni seperti pada fase anal. Jika fase uretral tidak dapat diselesaikan 

dengan baik, anak akan mengembangkan sifat uretral yang menonjol yaitu 

persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya rasa malu karena 

kehilangan control terhadap uretra. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan 

baik, maka anak mengembangkan persaingan sehat, yang menimbulkan 

rasa bangga akan kemampuan diri. Anak laki-laki meniru dan 

membandingkan dengan ayahnya. 

2.2.10.4 Fase Phallus (3-5 tahun) 

Pada fase ini anak mula mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan 

kakak, adik atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya 

merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia 

mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah bahkan 

menegeluarkan ancaman bila melihat anaknya memegang atau 

mempermainkan kelaminnya. 

2.2.10.5 Fase laten  (6-13 tahun) 

Fase istirahat/periode diam, dimana pada fase ini tidak ada zona erogen 

karena sudah bersifat menetap pada penis serta semuanya berpusat pada 

fase seperti kenikmatan. Pada fase ini berbeda dengan fase sebleumnya 

karena pada fase ini tidak ada fiksasi karena perilakunya sudah menetap 
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serta pada tahap ini dimana anak mulai berorientasi pada interaksi social 

seperti anak sudah mulai bersosialisasi dan mulai berorientasi pada 

intelektual dan keterampilan (Resa frumensius, 2015). 

2.2.10.6 Fase Genital (11/13 tahun-18 tahun) 

Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai “titik akhir”. 

Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya 

hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik 

dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah 

pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-tanda 

seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal 

pada usia sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 

tahun (Minarti, 2015).   

2.2.11 Perkembangan psikososial anak, menurut Erik Ericson 

2.2.11.1 Tahap I : 0-1 tahun (Trust versus Mistruart) 

Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan 

dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang 

anak akan mengembangkan asa (hope). Jika krisis ego ini tidak pernah 

terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu 

meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan 

dari dirinya. 

2.2.11.2  Tahap II : 1-3 tahun (Autonomy versus Shame and Doubt) 

Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas 

tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya 
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untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak 

dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, 

tepatnya otonomi. Harapan idealnya, anak bias belajar menyesuaikan diri 

dengan aturan-aturan social tanpa banyak kehilangan pemahaman awal 

mereka mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan. 

2.2.11.3  Tahap III :3-6 tahun (Initiative versus Guilt) 

Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan 

melaksanankan tindakannnya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan 

ini akan membuat sang anak takut mengambil inisatif atau membuat 

keputusan karena takut berbuat. Anak memiliki rasa percaya diri yang 

rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia 

dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka 

keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam 

hidupnya. 

2.2.11.4 Tahap IV : 6-12 tahun (Industry versus Inferiorit) 

Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan 

kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik. 

Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang 

dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. 

Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Disisi lain, anak 

yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu 

mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior. 

2.2.11.5 Tahap V : 12-18 tahun (Identitiy versus Role Confusion) 

Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis 
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seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di 

lain pihak ia dianggap dewasa tetapi disisi lain ia dianggap belum 

dewasa. Tahap ini anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur 

dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai 

utama  mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya 

tinggi. 

2.2.11.6 Tahap VI : masa dewasa muda (Intimacy versus Isolation) 

Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi 

dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk 

membentuk ikatan social yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. 

Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang 

diperoleh adalah cinta. 

2.2.11.7 Tahap VII : masa dewasa menengah (Generativity versus Stagnation) 

Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai 

balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan 

sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa 

depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan 

menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan 

mengatasi krisis pada masa ini maka keterampilan ego yang dimiliki 

adalah perhatian. 

2.2.11.8 Tahap VIII : masa dewasa akhir (Ego Integrity versus Despai) 

Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat meningat kembali masa 

lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa 

lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk 
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mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-

tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan 

munculnya rasa putus asa . (Riendravi, 2013) 

(Riesmiyatiningdyah, 2014) 

2.2.12 Perkembangan Moral Anak, menurut Kholberg 

Terdapat 3 tingkat dan 6 tahap pada masing-masing tingkat terdapat 2 

tahap. 

2.2.12.1  Tingkat 1 : Penalaran Prakonvensional 

Yaitu tingkat paling rendah dalam teori perkembangan moral 

Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-

nilai moral-penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman 

eksternal. Dengan kata lain aturan dikontrol oleh orang lain (eksternal) 

dan tingkah laku yang baik akan mendapat hadiah dan tingkah laku yang 

buruk mendapatkan hukuman. 

1) Tahap I. Orientasi hukuman dan tujuan 

Pada tahap ini penalaranmoral didasarkan atas hukuman 

dan anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk 

taat. 

2) Tahap II. Individualisme dan tujuan 

Pada tahap ini penalaran moral didasarkan atas imbalan dan 

kepentingan sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin taat 

dan bila yang paling baik untuk kepentingan terbaik adalah 

taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan 

apa yang dianggap menghasilkan hadiah. 
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2.2.12.2 Tingkat 2 : Penalaran Konvensional 

Suatu tingkat internalisasi individual menengah dimana seseorang 

tersebut mentaati standart-standart (internal) tertentu, tetapi mereka tidak 

mentaati standart-standart orang lain (eksternal) seperti orang tua atau 

aturan-aturan masyarakat. 

1) Tahap III. Norma-norma Interpersonal 

Dimana seseorang menghargai kebenaran, kepedulian dan 

kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan 

pertimbangan-pertimbangan moral. Seorang anak 

mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai yang 

terbaik. 

2) Tingkat IV. Moralitas Sistem Sosial 

Dimana suatu pertimbangan itu didasarkan atas pemahaman 

aturan social, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. 

2.2.12.3 Tingkat 3 : Penalaran Pascakonvensional 

 Suatu pemikiran tingkat tinggi dimana moralitas benar-benar 

diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standart-standart orang lain. 

Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternating, menjajaki 

pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode. 

1) Tahap V. Hak-hak masyarakat versus hak-hak individual 

Nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relative dan 

bahwa standart dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. 

2) Tahap VI. Prinsip-prinsip Etis Universal 
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Seseorang telah mengembangkan suatu standart moral yang 

didasarkan pada hak-hak manusia universal. Dalam artian 

bila seseorang itu menghadapi koflik antara hokum dan 

suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati. 

(Rofiah, 2015) 

2.2.13 Perkembangan kognitif anak, menurut Piaget. 

 Perkembangan kognitif atau proses berpikir adalah prose belajar 

seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan 

umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui 

berdasarakan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang 

berada diluar tahap kognitifnya. 

2.2.13.1 Periode Sensori motor (0-2,0 tahun) 

Pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan 

persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan 

tindakan, dan dilakukan langkah demi langkah. 

2.2.13.2 Periode Pra operasional (2,0-7,0 tahun) 

Pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru 

atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan 

simbolisasi. 

2.2.13.3 Periode intuitif (4,0-8,0 tahun) 

Pada periode ini anak telah dapat memperoleh penegtahuan 

berdasarkan pada sesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan 

sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, 
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anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik terutama 

bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. 

2.2.13.4 Periode konkret ( 7,0- 12 tahun) 

  Pada periode ini mengunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, 

dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki 

kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang 

bersifat konkret. (Rofiqoh, 2015) 

2.3 Konsep Hospitalisasi 

2.3.1 Pengertian 

Suatu proses karena suatu alasan darurat atau berencana mengharuskan 

anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai 

pemulangan kembali kerumah. Selama proses tersebut bukan saja anak tetapi 

orang tua juga mengalami kebiasaan yang asing, lingkungannya yang asing, orang 

tua yang kurang mendapat dukungan emosi akan menunjukkan rasa cemas. Rasa 

cemas pada orang tua akan membuat stress anak meningkat. Dengan demikian 

asuhan keperawatan tidak hanya terfokus pada anak terapi juga pada orang tuanya 

(Cahyaningsih, 2011).  

2.3.2 Stressor umum pada hospitalisasi 

2.3.2.1 Cemas akibat perpisahan 

 Selama fase protes, anak-anak beraksi secara agresif terhadap perpisahan 

dengan orang tua. Mereka menangis dan berteriak memanggil orang tua mereka, 

menolak perhatian dari orang lain dan kedudukan mereka tidak dapat ditenangkan. 

Selama fase putus asa, tangisan berhenti dan muncul depresi. Anak tersebut 
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menjadi kurang begitu aktif tidak tertarik untuk bermain atau terhadap makanan 

dan menarik diri dari orang lain. 

Tahap ketiga adalah pelepasan (penyangkalan) secara supervisual tanpak 

bahwa anak akhirnya menyesuaikan diri terhadap kehilangan. Perilaku ini 

merupakan hasil dari kepasrahan dan bukan merupakan tanda-tanda kesenangan. 

Anak memisahkan diri dari orang tua dan mengatasinya dengan membentuk 

hubungan yang dangkal dengan orang lain. Menjadi makin berpusat pada diri 

sendiri dan semakin berhubungan dengan objek materi (Wong DL, 2009). 

2.3.2.2 Kehilangan Kendali 

1) Bayi : bayi berusaha mengendalikan lingkungannya dengan ungkapan 

emosional, seperti menangis atau tersenyum. 

2) Todler : pengalaman hospitalisasi atau sakit sangat harapan dan prediksi 

mereka, karena secara praktis lingkungan rumah sakit sangat berbeda 

dengan yang ada dirumah. Misalnya, mereka menolak diberi makan 

yang berbeda dengan makanan yang biasanya dimakan dirumah. 

3) Anak pra sekolah : mereka memahami berbagai peristiwa dari berbagai 

sudut pandang mereka sendiri. Misalnya, jika konsep anak pra sekolah 

tentang perawat adalah mereka yang menyebabkan nyeri, maka akan 

berfikir bahwa setiap perawat juga akan menyebabkan nyeri. 

4) Anak usia sekolah : anak usia sekolah biasanya rentang terhadap 

kejadian yang dapat mengurangi rasa kendali dan kekuatan mereka 

berusaha keras memperoleh kemandirian dan produktivitas. 
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5) Remaja : remaja dapat merasa terancam dengan orang lain yang 

menghubungkan fakta-fakta dengan cara merendahkan diri. Remaja 

ingin mengetahui apakah orang lain dapat berhubungan setingkat 

dengannya atau tidak (Wong DL, 2009). 

2.3.2.3 Karakteristik Perkembangan Respon Anak terhadap Nyeri 

1) Bayi 

(1) Respon tubuh umum, seperti memukul-mukul 

(2) Menangis dengan keras 

(3) Ekspresi nyeri pada wajah 

2) Toodler 

(1) Menangis keras, berteriak 

(2) Ekspresi verbal, seperti “aduh”, “auw” atau ‘sakit” 

(3) Memukul-mukul dengan lengan atau kaki 

(4) Berusaha mendorong stimulus menjauh sebelum nyeri terjadi 

(5) Tidak kooperatif 

3) Anak usia sekolah 

(1) Terlihat semua perilaku toodler  

(2) Sikap berdalih seperti “tunggu sebentar” atau “saya belum siap” 

(3) Mengepalkan tangan, jari memucat, gigi gemetar, tubuh kaku, mata 

tertutup, dahi berkerut 

4) Remaja 

(1) Protes vical sedikit  

(2) Aktivitas motoric sedikit 
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(3) Ekspresi verbal lebih banyak, seperti “sakit” atau “kamu 

menyakitiku” 

(4) ketegangan otot dan control tubuh meningkat (Wong DL, 2009) 

2.3.3 Efek hospitalisasi pada anak 

2.3.3.1 Anak kecil 

1) Kecenderungan untuk berpegang erat dengan orang tua 

2) Menuntut perhatian orang tua 

3) Sangat menentang perpisahan 

4) ketakutan baru (misalnya mimpi buruk) 

5) Rewel terhadap makanan 

6) Menarik diri dan malu 

2.3.3.2 Anak yang lebih tua 

 1) Dingin secara emosional, dilanjutkan dengan ketergantungan kepada 

orang tua yang intens dan menuntut 

 2) Marah pada orang tua 

 3) Cemburu dengan orang lain 

2.3.4 Reaksi Orang Tua terhadap Hospitalisasi 

 Pada awalnya orang tua bereaksi dengan tidak percaya, terutama jika 

penyakit tersebut muncul secara tiba-tiba dan serius.  Setelah realisasi penyakit, 

orang tua beraksi dengan marah atau rasa bersalah. Orang tua dapat 

mempertanyakan kelayakan diri mereka sendiri sebagai pemberi perawatan 

terhadap anaknya. Takut, cemas dan frustasi berkaitan dengan keseriusan penyakit 

dan jenis prosedur medis yang dilakukan. Perasaan frustasi berkaitan dengan 
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kurangnya informasi tentang prosedur dan pengobatan. Orang tua akhirnya dapat 

bersaksi dengan beberapa tingkat depresi (Wong DL, 2009). 

2.3.5 Konsep Solusi Hospitalisasi 

Mempersiapkan anak menghadapi pengalaman rumah sakit dan prosedur 

merupakan hal yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif yang 

ditimbulkan karena hospitalisasi. Semua tindakan atau prosedur di rumah sakit 

dilakukan berdasarkan  prinsip bahwa ketakutan akan ketidaktahuan (fantasi) 

lebih besar daripada ketakutan yang diketahui. Oleh karena itu, mengurangi unsur 

ketidaktahuan dapat mengurangi ketakutan tersebut. 

Perawat memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan bagi anak 

dan keluarga guna mengurangi respon stress anak terhadap hospitalisasi. 

Intervensi untuk meminimalkan respon stress terhadap hospitalisasi menurut 

Hockenberry dan Wilson (2007), dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) 

meminimalkan pengaruh perpisahan, 2) meminimalkan kehilangan control dan 

otonomi, 3) mencegah atau meminimalkan cedera fisik, 4) mempertahankan 

aktivitas yang menunjang perkembangan, 5) bermain, 6) memaksimalkan manfaat 

hospitalisasi anak, 7) mendukung anggota keluarga, 8) mempersiapkan anak untuk 

dirawat di rumah sakit. 

Persiapan yang dibutuhkan anak pada saaat masuk rumah sakit bergantung 

pada jenis konseling pra rumah sakit yang telah mereka terima. Jika mereka telah 

dipersiapkan dalam suatu program formal, mereka biasanya mengetahui apa yang 

akan terjadi dalam prosedur medis awal, fasilitas rawat inap dan staf keperawatan. 

Persiapan pemberian informasi yang akurat akan membantu anak mengurangi 
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ketidakpastian, meningkatkan kemampuan koping, meminimalkan stress, 

menoptimalkan hasil pengobatan, dan waktu penyembuhan (Jaaniste dkk,2007, 

dalam Gordon dkk. 2010).     

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.4.1 Pengkajian 

2.4.1.1 Identitas 

Pasien demam typhoid adalah penyakit infeksi menular yang dapat terjadi 

pada anak maupun dewasa mencapai 16-33 juta dengan 500-600 ribu kematian 

setiap tahunnya. Anak-anak yang paling rentan terkena demam typhoid biasanya 

terjadi pada laki-laki maupun perempuan, kelompok umur yang terbanyak adalah 

diatas 5 tahun. Factor yang mendukung terjadinya tifus abdominalis adalah iklim 

tropis, social ekonomi yang rendah, sanitasi lingkungan yang kurang (Nurarif & 

Kusuma, 2015). 

2.4.1.2 Keluhan utama 

Biasanya pasien datang dengan keluhan demam diatas 36-37,5̊C pada 

malam hari dan biasanya turun pada pagi hari (Muttaqin & Sari, 2011). 

2.4.1.3 Riwayat penyakit sekarang 

 Pasien terinfeksi bakteri Salmonella Typhi akibat makan makanan yang 

tidak higienis. Pasien mengatakan badannya terasa panas, mual, nyeri badomen. 

Pasien juga tampak lemah dan pucat serta terasa panas diseluruh tubuh (Wijaya A. 

S., 2013). 
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2.4.1.4 Riwayat penyakit yang pernah diderita  

Pasien sudah pernah sakit dan dirawat dengan penyakit yang sama 

2.4.1.5 Riwayat kesehatan keluarga 

(1) Penyakit yang pernah diderita keluarga : kemungkinan ada keluarga 

yang pernah menderita penyakit demam tifoid (Wijaya A.,S, 2013) 

(2) Lingkungan rumah & komunitas : mengkaji kondisi lingkungan 

disekitar rumah yang mempengaruhi demam tifoid yaitu rendahnya 

hygine perorangan, hygine makanan, lingkungan rumah yang kumuh, 

serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat. 

(3) Perilaku yang mempengaruhi kesehatan : tidak melakukan cuci 

tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, jajan sembarangan.                       

2.4.1.6 Riwayat nutrisi 

Mengkaji pada pasien demam tifoid biasanya mengalami penurunan nafsu 

makan dan porsi makan tidak habis sehingga kebutuhan nutrisi tidak dapat 

terpenuhi. 

2.4.1.7 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak 

Mampukah keluarga menjelaskan mengenai penyakit anaknya,gejala dan 

penyebab dari penyakit anaknya. 

2.4.1.8 Riwayat pengobatan 

 Mengenai obat-obatan yang biasa diminum oleh klien pada masa lalu 

seperti pemberian antibiotic (klorampenikol dan tiampenikol) (Wijaya A. S., 

2013). 
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2.4.1.9 Riwayat persalinan 

1) Pre natal care 

Kehamilan yang keberapa, tanggal lahir, gestasi (fulterm, premature, post 

matur), abortus atau lahir hidup, kesehatan selama sebelumnya/kehamilan, 

dan obat-obatan yang dimakan serta imunisasi. 

2) Natal  

Lamanya proses persalinan, tempat melahirkan, obat-obatan, penolong 

persalinan, penyulit persalinan. 

3) Post natal 

Berat badan normal 2,5 kg – 4 kg, panjang badan normal 49-52 cm, 

kondisi kesehatan baik, apgar score, ada atau tidak ada kelainan 

kongenital. 

2.4.1.10 Riwayat imunisasi 

Tabel 2.1 Imunisasi 

No    Jenis Imunisasi Frekuensi Pemberian Reaksi setelah 

pemberian 

 1 TIPA 3x Demam 

2.4.1.11 Pemeriksaan fisik 

1) B1 sistem pernafasan 

(1) Inspeksi : Bentuk dada pasien simetris, susunan ruas tulang 

belakangnya normal, irama nafasnya teratur, tidak ada retraksi otot 

bantu nafas, tidak memakai alat bantu pernafasan, tidak  ada batuk, 

RR 20×/menit. 
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(2) Palpasi : vocal fremitus normalnya kanan dan kiri getarannya 

sama. 

(3)  Perkusi thorax : sonor  

(4) Auskultasi : tidak ada suara nafas tambahan, bunyi  nafas vesikuler 

2) B2 sistem kardiovaskuler 

(1) Inspeksi : tidak terdapat sianosis, tidak ada nyeri dada, tidak ada 

clubbing finger.  

(2) Palpasi :tidak ada distensi vena jugularis, ictus cordis teraba lemah. 

(3) Perkusi suara perkusi jantung pekak, letak jantung masih dalam 

batas normal di ICS II sternalis dextra sinistra sampai dengan ICS 

V midclavikula sinistra. 

(4) Auskultasi bunyi jantung S1 S2 tunggal, tidak ada bunyi jantung 

tambahan seperti murmur dan gallop. 

3) B3 sistem persyarafan 

(1) Inspeksi : sakit kepala, lesu, delirium, didapatkan kejang, 

penurunan kesadaran yaitu apatis sampai somnolen. Jarang terjadi 

sopor, koma. Bila klinis berat, tak jarang penderita sampai 

somnolen dan koma atau dengan gejala-gejala psychosis (Organis 

Brain Syndrome). 

(2) Palpasi : tidak ada parese 

4) B4 sistem perkemihan 

(1) Inspeksi : penurunan urin output dari penurunan curah jantung 
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5) B5 sistem pencernaan 

(1) Inspeksi : terdapat mual dan muntah, nafsu makan pasien menurun, 

mukosa mulut kering, kebiasaan BAB 1x sehari, konsistensinya 

padat, berwarna kuning, berbau khas, perut kembung. 

(2) Palpasi : ada nyeri tekan abdomen.  

(3) Perkusi : terdengar suara thympani.  

(4) Auskultasi : peristaltik usus meningkat >35x/ menit. 

6) B6 sistem integument dan musculoskeletal 

(1) Inspeksi : kulit kering , warna kulit kemerahan, tidak terdapat 

ptekie, tidak ada oedema, tidak terdapat fraktur, kemampuan 

pergerakan sendi dan tungkai bebas.  

(2) Palpasi : turgor kulit normal, akral hangat 

7) B7 sistem pengindraan 

(1) Inspeksi : lidah kotor ditengah, tepian ujung merah serta tremor, 

ruam kulit (rash), bisa merasakan manis,asin,asam,pahit   

8) B8 sistem endokrin 

(1) Inspeksi : tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid dan tonsil dan 

abdomen mengalami distensi. 

(HN Khasanah, 2017) 

2.4.2 Analisa Data  

Analisa data adalah kemampuan kognitif perawat dalam 

pengembangan daya berfikir dan penalaran yang dipengaruh latar belakang ilmu 
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dan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian tentang subtansi ilmu keperawatan 

dan proses penyakit. Fungsi analisa data adalah perawat yang menginterprestasi 

data yang diperoleh dari pasien atau dari sumber lain, sehingga data yang 

diperoleh memiliki makna dan arti pengambilan keputusan untuk menentukan 

masalah keperawatan dan kebutuhan klien. 

Dalam melakukan analisa data, perawat harus memperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Validasi data kembali, teliti kembali data yang dikumpul 

2) Identifikasi kesenjangan data  

3) Susun katagori data secara sistematik dan logis  

4) Identifikasi kemampuan dan keadaan yang menunjang asuhan keperawatan 

klien 

5) Buat hubungan sebab akibat antara data dengan masalah yang timbul serta 

penyebabnya 

6) Buat kesimpulan tentang kesenjangan yang ditemukan. 

(Young Jabbar, 2014) 

2.4.3 Diagnosa keperawatan 

 Diagnosa keperawatan adalah penemuan sifat dan keluasan masalah 

keperawatan yang ditujukan oleh pasien individual atau keluarga yang menerima 

asuhan keperawatan (Wawan, 2012). 

2.4.3.1 Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien typhoid adalah: 

1) Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi salmonella typhi. 
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2) Defisien volume cairan berhubungan dengan intake cairan tidak 

adekuat. 

3) Nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis. 

4) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan malabsorbsi nutrient. 

5) Keletihan berhubungan dengan proses endotoksin kuman 

6) Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber 

pengetahuan. 

2.4.4 Intervensi Keperawatan 

2.4.4.1 Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi Salmonella Typhi. 

Tabel 2.2 Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi Salmonella Typhi 

(Kusuma dan Nurarif A.H , 2015) 

 

No Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

1 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

1×24 jam diharapkan 

suhu tubuh pasien 

normal. 

KH: 

1. 1. Keluarga mampu 

menjelaskan kembali 

tentang penyebab 

demam 

1. Jelaskan pada 

keluarga pasien 

tentang penyebab 

demam 

2. Ajarakan cara 

kompres yang benar 

dipembuluh darah 

besar 

 

3. Anjurkan keluarga 

pasien untuk 

1. Untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

 

2. Vasodilatasi dapat 

meningkatkan 

penguapan yang 

mempercepat 

penurunan suhu 

3. Untuk membantu 

meningkatkan 



51 
 

 
 

2. 2. Keluarga mampu 

mendemonstrasikan 

ulang cara 

mengompres yang 

benar 

3. 3. Keluarga mampu 

mempertahankan 

dalam pemberian 

cairan yang dibutuhkan 

5. TTV Tanda-tanda 

vital dalam batas 

normal, suhu: 36,6ºC-

37,2ºC, nadi: (bayi : 

120-130 x/menit, anak: 

80-90x/menit), RR: 

(bayi : 30-40x/menit, 

anak: 20-30x/menit) 

6. Akral teraba hangat 

7. Kulit kemerahan (-) 

 

 

memakaikan  

pakaian tipis pada 

pasien 

4. Anjurkan keluaraga 

pasien untuk tetap 

memberikan cairan 

sebanyak 

(2,5L/hari)/sesuai 

5. Observasi 

TTV,akral, warna 

kulit 

 

 

6. Kolaborasi dalam 

pemberian obat 

antipiretik 

penguapan 

 

 

4. Mencegah 

dehidrasi 

 

 

 

5. Untuk mengetahui 

perubahan 

TTV,akral, kulit 

pasien 

6. Untuk membantu 

dalam menurunkan 

panas 
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2.4.4.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan intake cairan tidak adekuat 

Tabel 2.3 Defisien volume cairan berhubungan dengan intake cairan tidak adekuat 

(Kusuma dan Nurarif A.H , 2015) 

 

No Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

2 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 1× 24 jam 

diharapkan volume 

cairan terpenuhi. 

KH: 

1. Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

kebutuhan cairan 

2. Keluarga mau 

mempertahankan 

pemberian cairan 

peroral 

3. Intake dan ouput 

cairan normal 

4. Tidak terdapat 

tanda-tanda 

dehidrasi 

5. Turgor kulit elastic 

1. Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

volume cairan 

 

2. Anjurkan pasien 

banyak minum 

(2,5 liter/hari ) 

 

 

 

3. Observasi intake 

dan output cairan 

 

4. Observasi status 

dehidrasi 

 

5. Kolaborasi 

pemberian cairan 

iv 

 

1. Untuk menambah 

pengetahuan pasien 

tentang kebutuhan 

volume cairan 

2. Untuk membantu 

memelihara 

kebutuhan cairan 

dan menurunkan 

resiko dehidrasi 

3. Untuk mengontrol 

keseimbangan 

cairan 

4. Untuk mengetahui 

derajat status 

dehidrasi 

5. Untuk mengetahui 

respon pasien 

terhadap 

penambahan cairan 
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6. TTV Tanda-tanda 

vital dalam batas 

normal, suhu: 

36,6ºC-37,2ºC, 

nadi: (bayi : 120-

130 x/menit, anak: 

80-90x/menit), RR: 

(bayi : 30-

40x/menit, anak: 

20-30x/menit) 

7. Membrane mukosa 

lembab 

8. Kulit lembab 

9. Hematokrit normal 

10. BB tidak menurun 

secara tiba-tiba 

11. Tidak ada haus 

12. Tidak ada 

kelemahan 
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2.4.4.3 Nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis 

Table 2.4 Nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis (Kusuma dan 

Nurarif A.H , 2015) 

 

No Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

3 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 1× 24 jam 

diharapkan nyeri 

berkurang atau hilang. 

KH: 

1. Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

penyebab nyeri 

2. Keluarga mampu 

mengulangi 

kembali teknik 

manajemen nyeri 

3. Nyeri 

berkurang/hilang 

4. Skala nyeri 3-4 

5. Perilaku distraksi(-) 

 

 

1. Berikan informasi 

tentang penyebab 

nyeri 

 

2. Ajarkan teknik 

manajemen nyeri 

 

 

3. Observasi nyeri 

secara 

komprehensif 

termasuk lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, dam 

factor presipitasi 

4. Kolaborasi 

pemberian 

analgesic 

1. Untuk menambah 

pengetahuan pasien 

tentang penyebab 

nyeri 

2. Untuk membantu 

mengurangi rasa 

nyeri 

3. Untuk mengetahui 

lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

dan kualitas dari 

nyeri 

 

 

4. Untuk mengurangi  

dan membantu 

proses 

penyembuhan 
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2.4.4.4 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan malabsorbsi nutrient 

 

Table 2.5 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan malabsorbsi nutrient (Kusuma dan Nurarif A.H , 2015) 

 

No Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

4 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 3× 24 jam 

diharpkan kebutuhan 

nutrisi pasien 

terpenuhi. 

 

KH: 

1. Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

pentingnya 

kebutuhan nutrisi  

2. Keluarga mau 

memberikan sedikit 

makan tapi sering 

3. Keluarga 

melaporkan nafsu 

makan meningkat  

4. Kebersihan gigi (+) 

1. Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

nutrisi adekuat 

kepada keluarga 

pasien 

2. Anjurkan 

keluarga pasien 

untuk 

memberikan 

makan sedikit tapi 

sering 

 

3. Anjurkan 

keluarga pasien 

untuk 

mempertahankan 

ritual makan pada 

anak 

4. Berikan oral 

hygine 

1. Untuk menambah 

pengetahuan 

keluarga pasien 

tentang kebutuhan 

nutrisi 

2. Untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

 

 

 

 

 

3. Untuk 

mempertahankan 

makan secara 

teratur dan sehat 

 

 

4. Untuk 

mempertahankan 
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5. Membran mukosa 

lembab 

6. BB tidak  

mengalami 

penurunan 

7. Nafsu makan 

bertambah 

8. Porsi makan habis 

9. Kram abdomen (-) 

10. Mual (-) 

11. Muntah (-) 

 

5. Kolaborasi 

dengan tim gizi 

6. Memonitoring 

intake dan output 

makanan 

kebersihan mulut 

5. Untuk memenuhi 

gizi pasien 

6. Mengidentifikasi 

ketidakseimbangan 

intake output 

makanan 

2.4.4.5 Keletihan berhubungan dengan proses endotoksin kuman  

Table 2.6 Keletihan berhubungan dengan proses endotoksin kuman (Doenges, 

Marilynn E, 2012) 

 

No Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

5 Tujuan : setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 24 jam 

diharapkan pasien lebih 

membaik. 

KH: 

1. Keluarga pasien 

mampu 

menjelaskan 

1. Jelaskan kepada 

keluarga pasien 

tentang penyebab 

keletihan 

2. Anjurkan pasien 

istirahat yang 

cukup 

 

 

1. Untuk menambah 

pengetahuan pasien 

tentang penyebab 

keletihan 

2. Untuk mengubah 

pola tidur pasien 

menjadi factor 

pendukung dalam 

perkembangan 
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kembali tentang 

penyebab keletihan 

2. Keluarga mampu 

mengubah pola 

tidur pasien dengan 

baik 

3. TTV Tanda-tanda 

vital dalam batas 

normal, suhu: 

36,6ºC-37,2ºC, 

nadi: (bayi : 120-

130 x/menit, anak: 

80-90x/menit), RR: 

(bayi : 30-

40x/menit, anak: 

20-30x/menit) 

4. Rasa kantuk (-) 

5. Anak tampak aktif 

 

3. Ajurkan keluarga  

pasien untuk 

menambah asupan 

nutrisi 

 

4. Berikan latihan 

rentang gerak 

aktif/pasif diatas 

tempat tidur 

 

 

 

5. Obervasi TTV 

 

6. Kolaborasi 

pemberian O2 

 

3. Untuk 

memanfaatkan 

energy dalam 

melakukan 

aktivitas 

4. Untuk 

perkembangan 

massa otot sehat 

tergantung pada 

ketentuan baik 

latihan isotonik dan 

isometrik. 

5. Mengetahui 

perubahan ttv 

6. Adanya 

anemia/hipoksemia 

menurunkan 

ketersediaan O2 

untuk ambilan 

seluler dan 

memperberat 

keletihan. 
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2.4.4.6 Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber 

pengetahuan. 

 

Tabel 2.7 Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber 

pengetahuan (Kusuma dan Nurarif A.H , 2015) 

 

No Tujuan/kriteria hasil Intervensi  Rasional  

6 Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

1x30 jam diharapkan 

klien dan keluarga 

mengerti proses 

penyakitnya dan 

program perawatan 

serta therapy yang 

diberikan.  

KH : 

1. Menjelaskan 

kembali tentang 

penyakitnya 

2. keluarga pasien 

mampu 

menyebutkan 

kembali tentang 

penyebab 

penyakitnya 

3. keluarga pasien 

mampu 

1. Jelaskan tentang 

definisi penyakit 

demam tifoid, 

proses penyakit, 

tanda gejala, 

identifikasi 

kemungkinan 

penyebab, dan 

jelaskan kondisi 

tentang pasien 

2. Jelaskan tentang 

program 

pengobatan dan 

alternative 

pencegahan 

3. Tanyakan kembali 

pengetahuan 

keluarga klien 

dank lien tentang 

1. Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengurangi cemas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mempermudah 

intervensi 

 

 

 

3. Mereview kembali 

apa yang sudah 

diinformasikan. 
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menyebutkan 

kembali tanda dan 

gejala 

4. keluarga pasien 

mampu 

menyebutkan 

kembali 

pencegahan demam 

tifoid 

5. keluarga pasien 

mampu 

menyebutkan  

penatalaksanaan 

demam tifoid 

penyakit, prosedur 

perawatan dan 

pengobatan. 

 

2.4.5 Implementasi 

Implementasi merupakan fase ketika perawat mengimplementasikan 

intervensi keperawatan (Kozier, 2011). Implementasi merupakan langkah keempat 

dari proses keperawatan yang telah direncanakan oleh perawat untuk dikerjakan 

dalam rangka membantu klien untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan 

dampak atau respons yang ditimbulkan oleh masalah keperawatan dan kesehatan 

(Zaidin Ali, 2014). 
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2.4.6 Evaluasi 

 Evaluasi yaitu penilaian hasil dan proses. Penialian hasil menentukan 

seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian 

proses menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses mulai dari 

pengkajian, diagnose, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri (Ali, 2009). 

Evaluasi merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak untuk mengatasi suatu 

masalah (Meirisa, 2013).  
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2.4.7 Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway Demam Typhoid (Nuha, 2015) 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambarannya tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan Demam Typhoid, maka penulis menyajikan suatu kasus yang 

penulis amati mulai tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 

dengan data pengkajian pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 09.00 WIB, 

Diagnosa medis Thyphoid fever. Anamnesa diperoleh dari klien dan keluarga 

sebagai berikut: 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Identitas 

Pasien adalah seorang anak perempuan bernama An.K usia 13 tahun 

beragama Islam, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dan Madura. 

Pasien adalah anak pertama dari Tn.M 38 tahun dan Ny.N 34 tahun. Pasien 

tinggal didaerah Sidowayah, RT 02 RW 01 Kec. Kejayan Kab.Pasuruan 

orang tua pasien beragama Islam dan pekerjaan ayah sebagai wiraswasta dan 

pekerjaan ibu sebagai petani. Pasien MRS pada tanggal 15 Desember 2019. 

3.1.2 Riwayat Keperawatan 

3.1.2.1 Keluhan Utama/Alasan MRS :ibu pasien mengatakan anaknya Panas 

tinggi dan tidak mau makan dan mual. 

3.1.2.2 Riwayat Penyakit Sekarang :Ibu pasien mengatakan anaknya panas 1 

minggu di pesantren sejak tanggal 8 Desember 2019, dan dibawa pulang 

ke rumah pada tanggal 10 Desember 2019, kemudian tanggal 12 Desember 

2019 di bawa ke Puskesmas diberi obat Paracetamol dan panasnya tidak 

 

 

62 

 



63 
 

56 
 

 

 

  

turun-turun, mual (+), klien tidak mau makan dan dibawa ke RSUD Bangil 

pada tanggal 15 Desember 2019 jam 18.40 . Kondisi klien pada saat tiba di 

IGD RSUD Bangil klien lemas dan suhu tubuhnya 39,1 ͦ C. Dan dilakukan 

pemeriksaan laboratorium (Imunoserologi Thphoid Feverever). Klien 

dipindahkan keruang perawatan Ashoka pada tanggal 16 Desember 2019 

jam 07.30 WIB. 

3.1.2.3 Riwayat Keperawatan Sebelumnya :Ibu pasien mengatakan anaknya 

pernah menderita demam biasanya 3 hari sembuh dan anaknya tidak 

pernah menderita demam tifoid. 

3.1.2.4 Penyakit yang pernah diderita : Ibu pasien mengatakan anaknya pernah 

mengalami batuk pilek dan demam. 

3.1.2.5 Kecelakaan yang pernah dialami : Ibu pasien mengatakan anaknya tidak 

pernah mengalami kecelakaan. 

3.1.2.6 Operasi :Ibu pasien mengatakan anaknya tidak pernah di operasi. 

3.1.2.7 Alergi :Ibu pasien mengatakan anaknya tidak memiliki riwayat alergi. 

3.1.3 Riwayat persalinan 

3.1.3.1 Pre natal care :Ibu pasien mengatakan selama hamil ibu rutin control 

kebidan sebanyak 8 kali, imunisasi TT 1 kali dan selama hamil mengeluh 

muntah-muntah. 
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3.1.3.2 Natal : Ibu pasien mengatakan melahirkan operasi caesar di Rumah Sakit 

dengan bantuan dokter, lama persalinan ±1 jam dan tidak ada komplikasi 

setelah melahirkan. 

3.1.3.3 Post natal : Ibu pasien mengatakan keadaan bayinya normal dengan 

panjang 48 cm dan berat badan 2500 gram. 

3.1.4 Riwayat Imunisasi : Ibu pasien mengatakan anaknya mendapatkan 

imunisasi sebanyak 5 macam yaitu BCG dilakukan 1 kali saat anaknya 

lahir, tidak ada reaksi setelah pemberian imunisasi. DPT dilakukan 1 kali, 

reaksi setelah imunisasi anaknya mengalami panas. Polio dilakukan 4 kali, 

tidak ada reaksi setelah pemberian. Campak dilakukan 1 kali saat anaknya 

berusia 9 bulan, tidak ada reaksi setelah pemberian imunisasi dan Hepatitis 

dilakukan 3 kali, tidak ada reaksi setelah pemberian. Dan saat ibu ditanya 

pernahkan imunisasi tipa, ibu pasien mengatakan tidak pernah melakukan 

imunisasi tipa. 

3.1.5 Riwayat kesehatan keluarga 

3.1.5.1 Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga : 

 Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit 

Demam Tifoid. 

3.1.5.2 Lingkungan rumah dan komunitas 

 Ibu pasien mengatakan lingkungan pesantren kumuh dan tidak ada 

ventilasi, tetapi lingkungan rumah bersih dan terdapat ventilasi. 
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3.1.5.3 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan : 

 Pasien mengatakan sering jajan sembarangan dan suka makan gorengan 

saat dipesantren dan tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 

3.1.6 Riwayat tumbuh kembang : 

3.1.6.1 Berat badan saat ini : 40 kg, Berat badan satu bulan yang lalu 41 kg  

Rumus :BB = (Usia(dalam tahun)x 7-5) : 2 

        = (13 x 7-5): 2 

        = 91 – 5 : 2 

                                = 43 kg. 

3.1.6.2 Erupsi gigi pertama : 7,5 bulan, jumlah gigi sekarang lengkap sejumlah 32. 

3.1.6.3 Tahap perkembangan psikososial (sesuai usia) 

Klien saat ini dalam tahap identitas vs kebingungan, klien merasa 

sudah tumbuh dewasa, tetapi klien masih bergantung kepada orang tuanya 

jika dirumah dan saat dipesantren dia juga sering meminta bantuan kepada 

temannya. 

3.1.6.4 Tahap perkembangan psikoseksual (sesuai usia) 

Ibu klien mengatakan anaknya saat ini mulai bergaul tidak hanya 

teman perempuan akan tetapi dengan teman laki-laki, dan memiliki 

ketertarikan pada teman lawan jenisnya. 
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3.1.6.5 Perkembangan sosialisasi (sesuai usia) 

Anak sudah memiliki teman akrab sebayanya, bertukar pikiran dan 

mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

3.1.6.6 Perkembangan bahasa (sesuai usia) 

Anak sudah bisa berbahasa Indonesia dengan benar, dan belajar 

bahasa Inggris ketika di sekolahnya, belajar bahasa Jawa maupun Madura 

dilingkungan sekitarnya. 

3.1.6.7 Kemampuan menolong diri sendiri (sesuai usia) 

Anak mampu melakukan tugasnya secara mandiri tanpa melibatkan 

bantuan orang lain, seperti mencuci baju,mengerjakan PR dan sebagainya. 

3.1.7 Genogram 

 

 

 

  

Keterangan: 

 : Perempuan   : Hub. Sedarah 

 : Laki-laki   : Serumah 

  : Pasien.     

Gambar 3.1 genogram pada pasien An. K dengan diagnosa Typhoid Fever 
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3.1.8 Riwayat nutrisi 

3.1.8.1 Pemberian ASI  

Ibu pasien mengatakan pertama kali anaknya disusui saat lahir. Cara 

pemberian ASI setiap anaknya menangis, lama pemberian ASI sampai 

anaknya berusia 6 bulan. Ibu pasien mengatakan menurut pengetahuannya, 

ASI adalah nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. 

3.1.8.2 Pemberian susu formula 

Ibu pasien mengatakan menggunakan susu formula saat anaknya berusia 6 

bulan karena ASI sudah tidak keluar. 

3.1.8.3 Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini 

Ibu pasien mengatakan saat anaknya berusia 0-6 bulan jenis nutrisi yang 

diberikan adalah ASI ekslusif dan  susu formula dan tidak ada keluhan 

selama pemberian. Saat berusia 6-12 bulan nutrisi yang diberikan adalah 

susu formula dan bubur, tidak ada keluhan selama pemberian. Ibu pasien 

mengatakan saat ini anaknya makan sayur, tempe, nasi dll. 

3.1.8.4 Pola nutrisi sehari-hari 

Ibu pasien mengatakan sebelum sakit selera makan anaknya baik, 

frekuensi makan 3 kali sehari dengan makan habis 1 porsi, menu makan 

nasi, sayur, ikan tidak ada pantangan makan, tidak ada pembatasan pola 

makan, cara makan dilakukan sendiri  ritual sebelum makan yaitu berdo’a. 
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Pada saat sakit anaknya mengalami penurunan nafsu makan frekuensi 

makan 3 kali sehari 3 sendok menu makan nasi, sayur, telur, dan ikan tidak 

ada pantangan makanan, tidak ada pembatasan pola makan, cara makan 

disuapi ibunya, ritual saat makan berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

Terdapat mual dan tidak muntah. 

3.1.8.5 Cairan 

Ibu pasien mengatakan sebelum sakit kebutuhan cairan anaknya tercukupi 

dengan minum air putih. Pada saat anaknya sakit kebutuhan cairan 

tercukupi dengan pemberian air teh, jus jambu, air putih, susu yaitu 

sebanyak 1500 cc. Cara pemberian kebutuhan cairan dibantu oleh ibunya 

dengan menggunakan gelas. 

Kebutuhan cairannya : 10 x 100 = 1000 

                                     10 x 50  = 500  

    20 x 20  = 400 

Hasilnya : 1000+500+400 = 1900 cc/24 jam 

3.1.9 Riwayat psikososial 

3.1.9.1 Tempat tinggal anak : Ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersama 

ayah dan ibu namun saat ini anaknya berada dipesantren. 

3.1.9.2 Hubungan antar anggota keluarga : Ibu pasien mengatakan hubungan antar 

keluarga baik. 
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3.1.9.3 Pengasuh anak : Ibu pasien mengatakan yang mengasuh anaknya adalah 

orang tuanya sendiri. 

3.1.9.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak : Pada saat ditanya tentang 

demam tifoid ibu pasien tidak bisa memberikan jawaban dengan benar. Ibu 

pasien mengatakan tidak begitu paham tentang penyakit anaknya. Ketika 

ditanya tentang pengertian, etiologi, manifestasi, pencegahan. 

3.1.10 Observasi dan pengkajian fisik 

3.1.10.1 Keadaan umum pasien : Pasien lemas, GCS : 4-5-6 

3.1.10.2 Tanda-tanda vital : Suhu : 39,1°C, nadi : 100 x/menit, respirasi : 20 

x/menit, tekanan darah : 110/80 mmHg. 

3.1.10.3 Sistem pernafasan  

1) Inspeksi : bentuk dada simetris, alat bantu pernafasan : tidak ada, 

irama nafasnya reguler, frekuensi pernafasan 20 x/menit, susunan ruas 

tulang belakang normal, tidak ada retraksi otot bantu nafas, pergerakan 

dinding dada normal, Batuk (-), Sputum (-). 

2) Palpasi : vocal fremitus simetris kanan dan kiri sama 

3) Perkusi : perkusi thorak sonor 

4) Auskultasi : suara nafas vesikuler 

Masalah keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.10.4 Sistem kardiovasikuler 

 1)Inspeksi : tidak ada cyanosis, tidak ada clubbing finger 

 2)Palpasi : pulsasi kuat, CRT <2 detik, dan tidak ada nyeri dada, 

distensi vena jugularis tidak ada, ictus cordis teraba lemah 

 3)Perkusi : pekak 

 4)Auskultasi : bunyi jantung S1 (S1 terletak di ICS 5 midclavikula kiri) 

dan S2 (ICS 4 midsternalis kanan) 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.5 Sistem persyarafan 

 Kesadaran composmentis, GCS : 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada 

kaku kuduk, tidak ada sakit kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis. 

Ibu pasien mengatakan saat dirumah anaknya tidur siang 3 jam, tidur 

malam selama 9 jam, dirumah sakit anaknya tidur siang 2 jam, tidur 

malam selama 8 jam, Kebiasaan sebelum tidur : bercerita, dan tidak ada 

kesulitan tidur. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.6 Sistem genitourinaria 

 Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, 

frekuensi berkemih 3-5x dalam sehari, warna jernih bau khas urine, 

produksi urine 1500 ml/hr. 
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 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.7   Sistem pencernaan 

 Inspeksi : mukosa kering, bibir normal, lidah bersih, rongga mulut 

bersih, keadaan gigi bersih kebiasaan gosok gigi 3x sehari, tenggorokan 

tidak ada pembesaran tonsil, saat di inspeksi bentuk abdomen 

simetris,normal. Pemeriksaan palpasi : tidak ada nyeri tekan. 

Pemeriksaan perkusi diperoleh perut tidak kembung. Buang air besar 1 

kali/hr, konsistensi agak keras, warna kuning, bau khas feses, tidak ada 

pemakaian obat pencahar, peristaltic 10 x. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.8 Sistem muskuloskeletal dan integumen 

 Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : bebas, tidak ada fraktur, 

tidak ada dislokasi, warna kulit kemerahan, akral hangat, turgor elastis, 

kelembapan baik, tidak ada odema, tidak ada ptekie, kekuatan otot     

                                       5      5   

                                        5     5  

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.9 Sistem pengindraan 

 1) Mata : Pupil isokor kanan/kiri, reflek cahaya normal 

kanan/kiri,konjungtiva normal kanan/kiri, tidak ada anemis, sklera putih 
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kanan/kiri, palpebra normal kanan/kiri, tidak menggunakan alat bantu 

penglihatan, pergerakan bola mata normal kanan/kiri. 

 2) Hidung : mukosa lembab, ketajaman penciuman normal 

 3) Telinga : bentuk simetris kanan/kiri ketajaman pendengarann normal 

kanan/kiri, tidak ada kelainan pada telinga pasien. 

 4) Perasa : pasien merasakan pahit, lidah kotor 

 5) Peraba : normal 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.10 Sistem endokrin : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada 

pembesaran kelenjar parotis. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.11 Pemeriksaan diagnostik 

Tabel 3.1 Hasil laboratorium tanggal 16 Desember 2019 

Pemeriksaan  Hasil Nilai rujukan  

Leukosit   6,51 10³/µL N : 4,5 - 13,5 

Neutrofil 57,2% N : 33 - 61% 

Limfosit  31,3% N : 28 - 48% 

Monosit  H 10,4% N : 3 - 6% 

Eosinofil  0,0% N : 0 - 3% 

Basofil  H 1,1% N : 0 - 1% 
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Eritrosit  4,805 10³/µL N : 4,1 – 5,1 10³/µL 

Hemoglobin  13,04 g/dL N : 12 – 16 g/dL 

Hematokrit  38.1% N : 36 - 51 g/dL 

MCV 79,26 µm³ N : 78 – 102 µm³ 

MCH 27,13 pg  N : 25 – 35 pg 

MCHC 34,23 g/dL N : 32 – 36 g/dL 

RDW 11,99%  N : 11,5 – 14% 

PLT L 72 10³/µL  N : 150 – 450 10³/µL 

MPV 10,76 fL N : 6,90 – 10,6 Fl 

WIDAL   

S.Typhi O  (+)1/20 Negatif 

S.Typhi H  (+)1/160 Negatif 

S.Paratyphi PA (+) 1/160  

S.Paratyphi PB (+) 1/160  

 

3.1.12 Terapi, tanggal 16 Maret 2019 

3.1.12.1 Infus Asering 2000 cc/hr : 20 Tpm : Fungsi Elektrolit 

3.1.12.2 Injeksi Ondansentron 3 x 1 amp (@8 mg) : Fungsi Antiemetik 

3.1.12.3 Injeksi Omeprazole 2 x 1 amp (@40 mg) : Golongan Proton Pump 

Inhibitor (untuk mencegah tukak lambung)  

3.1.12.4 Injeksi Paracetamol 6 x 500mg IV  : Fungsi Antibiotik 

3.1.12.5 P.O  Sucralfat 3 x 1 Sdm   : Untuk mengobati luka di usus halus 
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3.2 Diagnosa Keperawatan 

Tanggal : 16 Maret 2019   Umur  : 13 Th  

Nama Pasien : An.K     No.RM : 41 20 85 

Tabel 3.2 Analisa Data Pada Anak K Dengan Diagnosa Medis Typhoid Fever di 

Ruang Asoka RSUD Bangil. 

No Data Etiologi Problem 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds : Ibu pasien mengatakan 

anaknya panas 1 minggu. 

Do : K/U lemah 

- Akral ; Hangat 

- Composmentis 

- TTV : TD: 110/80 mmHg 

          N: 100 x/menit 

          S: 39,1°C 

          RR: 20 x/menit 

- Warna kulit kemerahan 

- Mukosa bibir kering 

- Hasil LAB : 

Leukosit (WBC)  

          6,51 

S.Typhi O  

 (+)1/20 

S.Typhi H  

 (+)1/160 

S.Paratyphi PA 

 (+) 1/160 

S.Paratyphi PB 

 (+) 1/160 

 

 

Aktivasi antigen 

antibody 

 

Inflamasi 

 

Impuls 

disampaikan ke 

hipotalamus 

termoregulator 

 

Demam 

 

Hipertermia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermia 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Ds : Ibu pasien mengatakan 

anaknya tidak mau makan 

Do : K/U lemah 

- Nafsu makan menurun  

- Porsi makan (3 x 3 

sendok) 

- Mukosa bibir kering 

- Terdapat mual 

- Muntah (-) 

- BB saat sakit 40kg 

- BB sebelum sakit 40kg 

BB normal 

 = (Usia(dalam tahun)x 7-5) : 2 

 = (13 x 7-5): 2 

 = 91 – 5 : 2 

 = 43 kg. 

 

Ds : Ibu pasien mengatakan tidak 

begitu faham tentang penyakit 

anaknya . 

Do :Pada saat ditanya tentang 

Demam tifoid ibu pasien tidak 

bisa memberikan jawaban dengan 

benar tentang pengertian, 

etiologi, manifestasi, 

penatalaksanan. 

 

Inflamasi 

 

Penurunan nafsu 

makan 

 

Malabsorbsi 

nutrisi 

 

Nutrisi kurang 

dari kebutuhan 

tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

Kurangnya 

sumber informasi 

 

Defisiensi 

pengetahuan 

Ketidakseimbanagn 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisien tingkat 

Pengetahuan 
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3.2.1 Daftar Masalah Keperawatan 

3.2.1.1 Hipertermi b.d proses infeksi 

3.2.1.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d malabsorbsi 

nutrisi 

3.2.1.3 Defisien tingkat pengetahuan b.d kurangnya sumber informasi 

3.2.2 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas 

3.2.2.1 Hipertermi b.d proses infeksi yang ditandai dengan :  

Ds : Ibu pasien mengatakan anaknya demam selama 1 minggu, 

Do :  suhu 39,1°C, K/U lemah, akral hangat, warna kulit kemerahan, mukosa bibir 

kering, Lab : Leukosit (6,51), S.Typhi O ((+)1/20), S.Typhi H ((+)1/160), S. 

Paratyphi pa ((+)1/160), S.Paratyphi PB ((+) 1/160) 

3.2.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d malabsorbsi 

nutrisiyang ditandai dengan : 

Ds: Ibu pasien mengatakan anaknya tidak mau makan 

Do: K/U lemah, akral hangat, nafsu makan menurun, porsi makan 3x3 sendok, 

mukosa bibir kering, mual (+), BB 40kg, BB normal 43kg 

3.2.2.3 Defisien tingkat pengetahuan b.d kurangnya sumber informasi  yang 

ditandai dengan :  

Ds : Ibu pasien mengatakan tidak begitu faham tentang penyakit anaknya . 

Do :Pada saat ditanya tentang Demam tifoid ibu pasien tidak bisa memberikan 

jawaban dengan benar tentang pengertian, etiologi, manifestasi, penatalaksanan. 
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3.3 Intervensi Keperawatan 

Tanggal : 16 Desember 2019   Dx : Typhoid fever 

Nama Pasien : An.K     No.RM: 41 20 85 

Tabel 3.3 Rencana Tindakan Keperawatan Pada Anak K Dengan Diagnosa Medis 

Demam Typhoid di Ruang Asoka RSUD Bangil. 

No. Tujuan/Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan 

anak menunjukkan 

Suhu  dalam batas 

normal 

Kriteria hasil :  

1) Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

demam 

2) Keluarga 

melaporkan suhu 

tubuh berkurang 

3) Keluarga mampu 

mendomonstrasik

an tentang cara 

mengompres 

yang benar 

4) Suhu tubuh 

dalam rentang 

normal 36,5 - 

37°C, 

5) Nadi 80 – 

100x/mnt 

6) TD : sistolik 110-

120 mmHg  dan 

diastolic 66 – 80 

mmHg 

7) Tidak ada 

1.)Jelaskan pada 

keluarga pasien 

tentang demam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.)Anjurkan orang tua 

untuk meningkatkan 

asupan cairan pada 

pasien 

3.)Anjurkan keluarga 

untuk memakaikan 

pakaian tipis pada 

pasien 

4.)Ajarkan cara 

mengompres yang 

benar yaitu lipat paha 

dan aksila  

1) Suhu 38.90C – 

41.10C 

menunjukkan 

proses penyakit 

infeksius akut. Pola 

demam dapat 

membantu dalam 

diagnosis misalnya 

kurva demam 

lanjut berakhir 

berakhir lebih dari 

24 jam 

menunjukkan 

pneumonia 

pneumokokal, 

demam scarlet atau 

tifoid 

 

2) Untuk mencegah 

dehidrasi pada 

pasien 

 

 

3) Untuk membantu 

penguapan pada 

tubuh 

 

 

4) Dapat membantu 

mengurangi 

demam pada pasien 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perubahan warna 

kulit, 

8) Akral hangat 

9) Pasien tidak 

lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan 

kebutuhan nutrisi 

pasien terpenuhi 

dengan 

 

 Kriteria hasil : 

 

1) Keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

pentingnya 

kebutuhan nutrisi  

2) Keluarga mau 

memberikan 

sedikit makan 

tapi sering 

3) Keluarga 

melaporkan 

nafsu makan 

meningkat 

4) Kebersihan gigi 

(+) 

5) Membran 

5.)Observasi TTV, 

akral, warna kulit 

 

 

6.)Kolaborasi 

pemberian antipiretik 

sesuai dengan 

kondisi pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

nutrisi adekuat 

kepada keluarga 

pasien 

 

2) Anjurkan keluarga 

pasien untuk 

memberikan makan 

sedikit tapi sering 

 

3) Anjurkan keluarga 

pasien untuk 

mempertahankan 

ritual makan pada 

anak 

 

4) Berikan oral hygine 

 

 

 

 

5) Memonitoring 

intake dan output 

makanan 

 

5) Untuk mengetahui 

peruabahn TTV, 

akral dan warna 

kulit pada pasien 

 

6) Digunakan untuk 

mengurangi 

demam dengan 

aksi sentral nya 

pada hipotalamus, 

meskipun demam 

mungkin dapat 

berguna dalam 

membatasi 

pertumbuhan 

organisme, dan 

meningkatkan 

autodestruksi dari 

sel-sel yang 

terinfeksi. 

 

 

1) Untuk menambah 

pengetahuan 

keluarga pasien 

tentang kebutuhan 

nutrisi 

 

2) Untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

 

 

 

3) Untuk 

mempertahankan 

makan secara 

teratur dan sehat 

 

 

4) Untuk 

mempertahankan 

kebersihan mulut 

 

 

5) Mengidentifikasi 

ketidakseimbangan 

intake output 

makanan 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mukosa lembab 

6) BB tidak  

mengalami 

penurunan 

7) Nafsu makan 

bertambah 

8) Porsi makan 

habis 

9) Kram abdomen 

(-) 

10)  Mual (-) 

11) Muntah (-) 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan selama 

1x30 menit 

diharapkan klien dan 

keluarga mengerti 

proses penyakitnya 

dan program 

perawatan serta 

therapy yang 

diberikan  dengan 

 

 Kriteria Hasil : 

(1) Keluarga pasien 

mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

demam tifoid 

(2) Ibu pasien 

mampu 

menyebutkan 

kembali tentang 

penyebab 

demam tifoid 

(3) Ibu pasien 

mampu 

menyebutkan 

kembali 3 tanda 

dan gejala 

 

(4) Ibu pasien 

6) Observasi BB 

 

 

 

7) Observasi 

membrane mukosa 

 

 

 

8) Observasi kram 

abdomen 

 

 

9) Kolaborasi dengan 

tim gizi 

 

 

1.)Jelaskan tentang 

definisi penyakit 

Demam tifoid, proses 

penyakit,tanda 

gejala,identifikasi 

kemungkinan 

penyebab, dan jelaskan 

kondisi tentang pasien 

 

 

2.)Jelaskan tentang 

program pengobatan 

dan alternative 

pencegahan 

 

 

3.)Tanyakan kembali 

pengetahuan keluarga 

klien dank lien tentang 

penyakit, prosedur 

perawatan dan 

pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

6) Untuk mengetahui 

perubahan BB 

pasien 

 

7) Untuk menjaga 

perubahan pada 

membrane mukosa 

pasien 

 

8) Untuk mecegah 

ketegangan pada 

abdomen 

 

9) Untuk memenuhi 

gizi pasien 

 

 

1.)Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengurangi cemas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.)Mempermudah 

intervensi 

 

 

 

 

3.)Mereview kembali 

apa yang sudah 

diinformasikan. 
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3.4 Implementasi Keperawatan 

Nama pasien :  An.K  No. RM : 41 20 85  Umur : 13 Tahun 

Tabel 3.4 Implementasi Keperawatan Pada An. K Dengan Diagnosa Medis 

Typhoid Fever di Ruang Asoka RSUD Bangil. 

mampu 

menyebutkan 

kembali 4 

pencegahan 

Demam tifoid 

(5) Ibu pasien 

mampu 

menyebutkan 

kembali 3 dari 

penatalaksanaan 

demam tifoid 

Tanggal No. 

Dx 

Jam Implementasi Nama/tanda 

tangan 

16-12-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Menjelaskan pada keluarga 

tentang demam, Demam tifoid, 

Kebutuhan nutrisi 

1) Ibu pasien mampu 

menjelaskan tentang demam 

2) Ibu pasien mampu 

menjelaskan pengertian 

demam thypoid dengan 

bahasanya sendiri 

3) Ibu pasien mampu 

menyebutkan penyebab 

demam thypoid yaitu dari 

bakteri 

4) Ibu pasien mampu 

menyebutkan 5 tanda demam 

thypoid yaitu panas, kembung, 

bibir kering, lidah berwarna 

putih, nafas bau 

5) Ibu mampu menjelaskan 

tetang cara penularan thypoid 

yaitu dari lalat dan dari feses 
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2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

yang ada bakterinya 

6) Ibu pasien mampu 

menjelaskan tentang efek dari 

demam thypoid yaitu 

perdarahan pada usus 

7) Ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali tentang 

perawatan anak dengan 

demam thypoid yaitu istirahat 

2 minggu, jaga kebersihan, 

makanan yang tidak berserat 

8) Ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali tentang 

pencegahan thypoid yaitu 

vaksinasi, cuci tangan, 

makanan yang bersih, tidak 

makan makanan mentah, tidak 

jajan sembarangan  

 

2.) Menganjurkan keluarga untuk 

mempertahankan ritual makan 

(1) Orang tua mampu 

mempertahankan ritual 

makan pada pasien 

 

3.) Mengajarkan keluarga cara 

mengompres. 

(1) Orang tua mampu 

menunjukkan cara 

mengompres yang benar 

yaitu pada lipatan pada dan 

aksila 

 

4.) Menganjurkan keluarga pasien 

memakaikan pakaian tipis pada 

pasien. 

(1) Orang tua memberikan 

pakaian tipis pada anaknya 
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1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

11.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.20 

 

 

 

12.30 

 

 

12.30 

 

 

 

12.35 

 

 

 

12.35 

5.) menganjurkan keluarga untuk 

tetap memberikan cairan kepada 

pasien 

(1) Orang tua memberikan 

cairan pada pasien untuk 

mencegah dehidrasi 

 

6.) Mengobservasi TTV : 

(1) N  : 100 x/menit 

(2) S   : 39,1° C (aksila) 

(3) RR : 20 x/menit 

 

7.) Mengobservasi akral dan 

warna kulit 

(1) Akral hangat, warna kulit 

kemerahan 

 

8.) Mengobservasi intake dan 

output makanan 

(1) Porsi makan pasien tidak 

habis (3sendok) 

 

9.) Mengobservasi BB 

(1) BB 40kg 

 

10.) Mengobservasi membrane 

mukosa 

(1) Membran mukosa kering 

 

11.) Mengobservasi Kram 

abdomen 

(1) Tidak ada kram abdomen 

 

12.) Memberikan oral hygine  
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17-12-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 

 

 

 

07.20 

 

07.30 

 

 

 

10.45 

 

 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

12.00 

13.) Memberikan obat :  

(1) Injeksi Ondansetron 

8mg/iv 

(2) Injeksi Omeprazole 

40mg/iv 

(3) Injeksi Paracetamol 

500mg/iv 

(4) P.O : Sucralfat 3x1 sdm 

 

14.) Menanyakan kembali 

pengetahuan keluarga pasien dan 

penyakit anak 

 

1.) Memberikan oral hygine 

 

2.) Memberikan makan sedikit 

tapi sering 

(1) Ibu mampu memberikan 

makan tapi sering 

3.) Menganjurkan keluarga 

untuk tetap memberikan cairan 

kepada pasien 

(1) Orang tua memberikan 

cairan pada pasien untuk 

mencegah dehidrasi 

 

4.) Mengobservasi TTV: 

(1) N   : 87 x/menit 

(2) S    : 38,2̊ C (aksila) 

(3) RR : 20 x/menit 

 

5.) Mengobservasi akral dan 
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18-12-2019 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

12.10 

 

 

12.15 

 

 

12.30 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 

 

 

 

13.30 

 

 

 

15.00 

 

warna kulit 

(1) Akral hangat, warna kulit 

kemerahan 

6.) Mengobservasi BB 

(1) BB 40kg 

 

7.) Mengobservasi membrane 

mukosa 

(1) Membran mukosa lembab 

 

8.) Mengobservasi kram 

abdomen 

(1) Kram abdomen tidak ada 

 

9.) Kolaborasi pemberian obat 

(1) Injeksi Ondansetron 

8mg/iv 

(2) Injeksi Omeprazole 

40mg/iv 

(3) Injeksi paracetamol 

500mg/iv 

(4) P.O : Sucralfat 3x1 sdm 

 

10.) Menganjurkan keluarga 

pasien untuk memberikan 

kompres 

 

11.) Observasi intake output 

makanan 

(1) Pasien habis ½ porsi 

 

1) Menganjurkan keluarga 

pasien untuk memberikan oral 

hygine/sikat gigi 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

15.45 

 

 

 

 

16.00 

 

 

 

 

17.15 

 

 

 

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

 

 

 

19.35 

 

 

 

2) Menganjurkan keluarga 

memberikan minum 

(1) Orang tua mampu 

memberikan minum 

kepada pasien 

3) Memberikan makan sedikit 

tapi sering 

(1)Ibu mampu melakukan 

makan sedikit tapi sering 

 

4) Mengobservasi TTV : 

(1) N : 81 x/menit 

(2) S : 37° C (aksila) 

(3) RR : 20 x/menit 

 

5) Kolaborasi pemberian obat 

(1) Injeksi Ondansetron 

8mg/iv 

(2) Injeksi Omeprazole 

40mg/iv 

(3) Injeksi paracetamol 

500mg/iv 

(4) P.O : Sucralfat 3x1 sdm 

 

6) Mengobservasi intake dan 

output makanan 

(1) Pasien habis 1 porsi 

 

7) Mengobservasi warna kulit, 

akral 

(1) Akral hangat, warna kulit 

tidak kemerahan 
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3.5 Evaluasi Keperawatan 

Nama Pasien : An.K  Umur : 13 Tahun  No.RM : 41 20 85 

Tabel 3.5 Catatan Perkembangan Pada Anak K Dengan Diagnosa Medis  Typhoid 

fever DI Ruang Asoka RSUD Bangil. 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

16-12-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermi b.d proses 

infeksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : ibu pasien mengatakan 

anaknya panas 1 minggu dan ibu 

tidak mengetahui tentang 

penyakit anaknya 

O :K/U lemas, tingkat kesadaran 

compos mentis 

1) Akral : Hangat 

2) Warna kulit : kemerahan 

3) TTV : TD: 110/80 mmHg 

         N : 100 x/menit 

         S : 39,1° C 

- Pasien terlihat di kompres 

dibagian aksila 

- Ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali 

 

2 

 

2 

 

 

2 

19.40 

 

19.40 

 

 

19.50 

8) Mengobservasi BB 

(1) BB 40kg 

 

9) Mengobservasi kram 

abdomen 

(1) Kram abdomen tidak ada 

 

10) Mengobservasi membrane 

mukosa 

(1) Membran mukosa lembab 
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16-12-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-12-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh b.d 

malabsorbsi tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermi b.d proses 

infeksi 

 

 

 

 

 

 

tentang demam 

A: Masalah belum teratasi. 

P: Intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5,6) 

 

S : ibu pasien mengatakan 

anaknya tidak mau makan dan 

mual dan ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali tentang 

pentingnya kebutuhan nutrisi 

O : K/U lemas 

- Nafsu makan menurun  

- Porsi makan (3 x 3 

sendok ) 

- Mukosa bibir kering 

- Mual (+) 

- Muntah (-) 

- Kram abdomen (-) 

- BB : 40 kg 

- Kebersihan gigi : bersih 

A : masalah belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

S : Ibu pasien mengatakan 

anaknya masih panas 

O : K/U cukup baik 

1) Akral : Hangat 

2) Warna kulit kemerahan 

3) TTV :TD : 100/70 mmHg 

         N : 87 x/menit 

         S : 38,2° C 
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17-12-

2019 

 

 

 

 

 

 

Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh b.d 

malabsorbsi nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pasien terlihat dikompres 

dibagian aksila 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5,6) 

 

S : Ibu pasien mengatakan 

anaknya makan sedikit (1/2 

porsi) dan mual berkurang 

O : K/u cukup baik 

- Nafsu makan sedikit 

peningkatan 

- Porsi makan 3x ½ porsi 

- Mukosa bibir lembab 

- Mual sedikit berkurang 

- Muntah (-) 

- Kram abdomen (-) 

- BB : 40 Kg 

- Kebersihan gigi : bersih 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5,6,7,8,9) 

Nama Pasien : An.K  Umur : 13 Tahun  No.RM : 41 20 85 

Tabel 3.6 Evaluasi Keperawatan Pada An. K Dengan Diagnosa Medis Typhoid 

fever Di Ruang Asoka RSUD Bangil. 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi  Paraf 

16-12-

19 

 

 

 

Defisien tingkat  

pengetahuan b.d 

kurangnya sumber 

informasi. 

 

S : Ibu klien mengatakan sudah 

faham tentang penyakit anaknya 

O :  

1) Ibu pasien mampu 

menjelaskan tentang 

demam 
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18-12-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermi b.d proses 

infeksi 

 

2) Ibu pasien mampu 

menjelaskan pengertian 

demam thypoid dengan 

bahasanya sendiri 

3) Ibu pasien mampu 

menyebutkan penyebab 

demam thypoid yaitu dari 

bakteri 

4) Ibu pasien mampu 

menyebutkan 5 tanda 

demam thypoid yaitu 

panas, kembung, bibir 

kering, lidah berwarna 

putih, nafas bau 

5) Ibu mampu menjelaskan 

tetang cara penularan 

thypoid yaitu dari lalat dan 

dari feses yang ada 

bakterinya 

6) Ibu pasien mampu 

menjelaskan tentang efek 

dari demam thypoid yaitu 

perdarahan pada usus 

 

7) Ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali 

tentang perawatan anak 

dengan demam thypoid 

yaitu istirahat 2 minggu, 

jaga kebersihan, makanan 

yang tidak berserat 

8) Ibu pasien mampu 

menjelaskan kembali 

tentang pencegahan 

thypoid yaitu vaksinasi, 

cuci tangan, makanan 

yang bersih, tidak makan 

makanan mentah, tidak 

jajan sembarangan  

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi dihentikan 

 

S : Ibu pasien mengatakan 

anaknya sudah tidak panas. 

O : 1)  K/U baik 
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18-12-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh b.d 

malabsorbsi nutrisi 

 

 

 

 

2) Akral : Hangat 

3) Warna kulit tidak 

kemerahan 

4) TTV : TD : 100/80 mmHg 

         N : 81 x/menit 

         S : 37° C 

A: Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan 

 

S : Ibu pasien mengatakan nafsu 

makan anaknya meningkat 

O : K/U baik 

1) Nafsu makan meningkat 

2) Porsi makan habis 

(3x1porsi) 

3) Mukosa bibir lembab 

4) BB : 40kg 

5) Kram abdomen (-) 

6) Mual (-) 

7) Muntah (-) 

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi dihentikan 
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BAB  4 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan 

secara langsung  pada anak K dengan diagnosa Typhoid fever di ruang Anak 

Asoka RS Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. 

4.1 Pengkajian  

4.1.1 Identitas pasien  

 Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksut penulis yaitu untuk  

melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sehingga anak dan keluarga terbuka 

dan mengerti serta kooperatif. 

 Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa pasien berusia 13 tahun, jenis 

kelamin perempuan. Usia 13 tahun dalam perkembangan termasuk dalam usia 

anak remaja. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Nurarif (2015) 

bahwa anak yang paling rentan terkena demam thypoid biasanya terjadi pada anak 

laki-laki maupun perempuan, kelompok umur yang terbanyak adalah diatas 5 

tahun karena pada usia tersebut mereka cenderung kurang memperhatikan 

kebersihan atau higine perseorangan yang mungkin diakibatkan karena 

ketidaktahuannya bahwa jajan sembarangan dapat menyebabkan tertularnya 

penyakit demam tifoid. 
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4.1.2 Riwayat keperawatan 

4.1.2.1 Keluhan utama : Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa suhu tubuh 

pasien 39,1°C, tampak lemas,tidak mau makan, dan mual. Peneliti/penulis 

berpendapat bahwa keluhan yang dirasakan oleh pasien disebabkan karena proses 

inflamasi sehingga pasien mengalami demam, lemas dan mual. Sesuai dengan 

teori yang dinyatakan oleh Wijaya (2013) bahwa anak dengan demam typhoid 

biasanya demam diatas 37°C dan anak tampak lemah. 

4.1.2.2 Riwayat penyakit sekarang: Pada tinjauan kasus didapatkan data bahwa 

ibu mengatakan bahwa anaknya demam selama 1 minggu tidak turun-turun, mual 

(+), tidak mau makan, lemas, suhu 39,1°C. 

Peneliti/penulis berpendapat bahwa keluhan yang dirasakan oleh pasien 

disebabkan karena terjadinya proses inflamasi yang mengakibatkan terjadinya 

proses endotoksin oleh bakteri Salmonella Typhosa sehingga muncul gejala 

demam, mual, lemah, dan tidak nafsu makan. Proses inflamasi yang terjadi 

disebabkan masuknya bakteri Salmonella Thyposa melalui makanan tidak 

hiegienis,  Karena pasien sering jajan sembarangan. Hal ini sesuai dengan tinjauan 

pustaka bahwa riwayat penyakit sekarang terdapat data pasien terinfeksi bakteri 

Salmonella Thyposa dan kebiasaan makan makanan yang tidak hiegienis (Wijaya 

A,S, 2013). 

4.1.2.3 Riwayat penyakit Dahulu : Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa 

pasien demam akan tetapi 3 hari sudah sembuh. Peneliti/penulis berpendapat 

bahwa kejadian demam tifoid pada pasien kemungkinan pasien pernah dirawat 

dengan penyakit yang sama dan kurangnya menjaga kebersihan makanan.  
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4.1.2.4 Kondisi lingkungan rumah dan komunitas : Pada tinjauan kasus diperoleh 

data kondisi lingkungan menunjukkan tidak ada kesenjangan yaitu lingkungan 

pesantren kumuh dan kurangnya pencahayaan sedangkan dilingkungan rumah 

bersih dan ventilasi ada. 

Penulis/peneliti berpendapat bahwa kondisi lingkungan inilah yang 

mempengaruhi pasien mengalami demam thypoid, yaitu lingkungan yang kumuh 

dan personal hygine yang rendah. Pada tinjauan teori kondisi lingkungan disekitar 

rumah yang dapat mempengaruhi demam tifoid yaitu rendahnya hygine 

perorangan, hygine makanan, lingkungan rumah yang kumuh, serta perilaku 

masyarakat yang tidak mendukung hidup sehat menurut (Warjoyo, 2016). Sanitasi 

lingkungan yang kumuh, dimana pengelolaan air limbah, kotoran dan sampah 

yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan juga penyediaan air bersih yang 

tidak memadai merupakan factor-faktor yang berperan dalam penularan tifoid 

(Kemenkes, 2006). 

4.1.2.5 Perilaku yang merugikan kesehatan : Pada tinjauan kasus diperoleh data 

Pasien mengatakan sering jajan sembarangan dan suka makan gorengan saat 

dipesantren dan tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Peneliti berpendapat 

bahwa kondisi inilah yang mendukung terjadinya demam thypoid yakni 

kurangnya personal hygine seperti mencuci tangan dan jajan sembarangan. Pada 

tinjauan teori tidak melakukan cuci tangan sesudah melakukan aktivitas dan jajan 

sembarangan dapat memicu terjadinya demam thypoid menurut Warjoyo (2016).  

Menurut hasil penelitian Nuruzzaman (2016) yang dikutip oleh Nur Riezqiyah 

menyebutkan bahwa factor resiko yang berhubungan dengan kejadian demam 

tifoid antara lain kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan kebiasaan makan 
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diluar rumah. Hasil penelitian yang dilakukan Prasad (2018) juga menyebutkan 

bahwa tangan yang kotor dapat memindahkan bakteri pathogen dari tangan ke 

makanan, sehingga bakteri yang masuk dapat menginfeksi tubuh seseorang, maka 

dengan mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum makan menggunakan 

sabun dapat mengurangi risiko demam typhoid. 

 Ketika makan diluar rumah atau tempat umum biasanya terdapat lalat 

beterbangann yang dapat menularkan Salmonella Typhi ke makanan. Konsumen 

juga tidak mengetahui cara pengolahan bahan baku makanan menjadi makanan 

siap santap yang dilakukan oleh penjamah makanan. Serta banyaknya tempat 

penjualan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan juga 

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kejadian demam tifoid (Purba, 2016). 

4.1.2.6 Tumbuh kembang : pada tinjauan pustaka mengkaji mengenai 

pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, baik 

perkembangan emosi dan social, sedangkan pada tinjauan kasus diperoleh Tahap 

perkembangan psikososial (sesuai usia) anak saat ini dalam tahap identitas vs 

kebingungan, klien merasa sudah tumbuh dewasa, tetapi klien masih bergantung 

kepada orang tuanya jika dirumah dan saat dipesantren dia juga sering meminta 

bantuan kepada temannya,Tahap perkembangan psikoseksual (sesuai usia) Anak 

K saat ini mulai bergaul tidak hanya teman perempuan akan tetapi dengan teman 

laki-laki, dan memiliki ketertarikan pada teman lawan jenisnya., Perkembangan 

sosialisasi (sesuai usia) Anak sudah memiliki teman akrab sebayanya, bertukar 

pikiran dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, Perkembangan 

bahasa (sesuai usia) Anak sudah bisa berbahasa Indonesia dengan benar, dan 
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belajar bahasa Inggris ketika di sekolahnya, belajar bahasa Jawa maupun Madura 

dilingkungan sekitarnya. 

4.1.2.7 Riwayat imunisasi : Pada tinjauan pustaka anak berusia 0-3 bulan 

diberikan imunisasi BCG dengan dosis 0,05 cc  diberikan 1 x secara intracutan, 

sedangkan pada tinjauan kasus klien sudah diberi imunisasi BCG dengan dosis 

0,05 cc diberikan 1 x secara intracutan dan pasien tidak pernah mendapatkan 

imunisasi tipa. Penulis berpendapat bahwa imunisasi tipa ini termasuk imunisasi 

tambahan yang tidak termasuk dalam 5 imunisasi PPI akan tetapi manfaat dari 

imunisasi tipa yaitu kekebalan terhadap demam tifoid, oleh karena itu banyak 

orang tua tidak melakukan imunisasi ini dan kurangnya pengetahuan terkait 

imunisasi tipa. Pada tinjauan teori imunisasi tipa diberikan untuk mendapatkan 

kekebalan terhadap demam tifoid. Kekebalan yang didapat bisa bertahan selama 

3-5 tahun dan harus diulang kembali (Viva, 2010). Belum membudaya program 

imunisasi untuk tifoid merupakan salah satu factor yang berperan dalam penularan 

tifoid (Kemenkes, 2006). 

4.1.2.8 Pada pemeriksaan fisik B1 (Breathing) menurut tinjauan pustaka di dapat 

Inspeksi : Bentuk dada pasien simetris, susunan ruas tulang belakangnya normal, 

irama nafasnya teratur, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak memakai alat 

bantu pernafasan, tidak ada batuk, RR 20×/menit, Palpasi : vocal fremitus 

normalnya kanan dan kiri getarannya sama, Perkusi thorax : sonor, Auskultasi : 

tidak ada suara nafas tambahan, bunyi  nafas vesikuler (HN Khasanah, 2017). 

Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan pada Inspeksi : Bentuk dada simetris, 

tidak ada alat bantu pernafasan : tidak ada, irama nafasnya reguler, Frekuensi 

pernafasan 20 x/menit, Susunan ruas tulang belakang normal, Tidak ada retraksi 
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otot bantu nafas, pergerakan dinding dada normal, Batuk (-), Sputum (-), Palpasi : 

Vocal fremitus simetris kanan dan kiri sama, Perkusi : Perkusi thorak sonor, 

Auskultasi : Suara nafas vesikuler. Menurut penulis/peneliti antara tinjauan 

pustaka dan kasus  tidak menemukan kesenjangan pada pemeriksaan fisik B1 

(Pernafasan) pada pasien dengan diagnose medis demam tifoid yaitu bentuk dada 

simetris,susunan ruas tulang belakang normal, tidak ada retraksi otot bantu nafas, 

tidak memakai alat bantu pernafsan, tidak ada batuk, vocal fremitus simetris 

kanan dan kiri getarannya sama, perkusi thorax sonor, tidak ada suara nafas 

tambahan, bunyi nafas vesikuler. Karena pasien tidak mengalami komplikasi 

pneumonia, Salah satu komplikasi tifoid adalah terjadinya pneumonia yang 

disebabkan oleh basil salmonella atau koinfeksi dengan mikroba lain yang sering 

menyebabkan pneumonia (Depkes, 2006). 

4.1.2.9 Pada pemeriksaan Fisik B2 (Blood) pada tinjauan pustaka di dapatkan 

Inspeksi : tidak terdapat sianosis, tidak ada nyeri dada, tidak ada clubbing finger, 

Palpasi :tidak ada distensi vena jugularis, ictus cordis teraba lemah, Perkusi suara 

perkusi jantung pekak, letak jantung masih dalam batas normal di ICS II sternalis 

dextra sinistra sampai dengan ICS V midclavikula sinistra, Auskultasi bunyi 

jantung S1 S2 tunggal, tidak ada bunyi jantung tambahan seperti murmur dan 

gallop (HN Khasanah, 2017). Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan pada 

Inspeksi : Tidak ada cyanosis, tidak ada clubbing finger, Palpasi : Pulsasi kuat, 

CRT <2 detik, dan tidak ada nyeri dada, Perkusi : Pekak, Auskultasi : Bunyi 

jantung S1 (S1 terletak di ICS 5 midclavikula kiri) dan S2 (ICS 4 midsternalis 

kanan). Penulis berpendapat antara tinjauan pustaka dan kasus  tidak menemukan 

kesenjangan pada pemeriksaan fisik B2 (Blood) pada pasien dengan demam tifoid 
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yaitu tidak terdapat sianosis, tidak ada clubbing finger, tidak ada nyeri dada, 

perkusi jantung pekak, S1 dan S2 tunggal. 

4.1.2.10  Pada pemeriksaan fisik B3 (Brain) pada tinjauan pustaka didapatkan 

Inspeksi : sakit kepala, lesu, delirium, didapatkan kejang, Palpasi : tidak ada 

parese, penurunan kesadaran, apatis, somnolen. Bila klinis berat dapat terjadi 

phychosis (Organic Brain Syndrome). Sedangkan pada tinjauan kasus Kesadaran 

composmentis, GCS : 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, tidak ada 

sakit kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis. Ibu pasien mengatakan saat 

dirumah anaknya tidur siang 3 jam, tidur malam selama 9 jam, dirumah sakit 

anaknya tidur siang 2 jam, tidur malam selama 8 jam, Kebiasaan sebelum tidur : 

bercerita, dan tidak ada kesulitan tidur. Penulis menemukan perbedaan yaitu pada 

tinjauan pustaka terdapat kejang, sakit kepala, penurunan kesadaran, apatis, 

somnolen, gejala pshychosis sedangkan ditinjauan kasus tidak ditemukan gejala 

tersebut. Karena biasanya jika anak mengalami peningkatan suhu tubuh secara 

cepat pada anak maka bisa saja anak mengalami kejang dan anak K juga tidak 

merasakan sakit pada kepalanya. Hal ini disebabkan demam yang dialami oleh 

pasien tidak melebihi waktu 2 minggu, sehingga tanda toksemia tifus pada pasien 

tidak muncul. Tanda toksemia tifus bermula pada awal demam, yakni dalam 

bentuk delirium atau koma biasanya mereda dalam 2-3 hari pada penurunan suhu 

tubuh sampai normal. Anak yang telah mengalami demam mencapai 38-39°C 

selama 2 minggu sebelum penanganan di RS dapat terjadi tanda toksemia tifus 

(Soedarmo, 2012). 

4.1.2.11  Pada pemeriksaan fisik B4 (Bledder) pada tinjauan pustaka di dapatkan 

data Inspeksi : penurunan urin output dari penurunan curah jantung (HN 
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Khasanah, 2017). Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data : Bentuk alat 

kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, frekuensi berkemih 3-5x 

dalam sehari, warna jernih bau khas urine, produksi urine 1500 ml/hr. Penulis 

menemukan data pada system perkemihan terdapat perbedaan yaitu pada tinjauan 

pustaka adanya data penurunan produksi urin sedangkan pada tinjauan kasus tidak 

ditemukan penurunan produksi urin hal ini karena kebutuhan cairan pasien selama 

dirumah sakit terpenuhi melalui cairan infuse dan intake per oral yaitu pada saat 

pasien di RS pasien mendapatkan cairan infuse sebanyak 2000cc yang sudah 

sesuai dengan perhitungan kebutuhan cairan menurut BB pasien. Penurunan 

produksi urin disebabkan oleh kebutuhan cairan pada tubuh pasien tidak 

terpenuhi. Saat terjadi kekurangan cairan ekstrasel karena penurunan cairan dan 

kelebihan pengeluaran cairan. Maka tubuh merespon kekurangan cairan dengan 

cara mengosongkan cairan vaskuler. Sebagai akibat penurunan cairan interstitial 

tubuh akan mengalirkan cairan keluar sel. Kehilangan cairan ekstrasel berlebihan 

menyebabkan volume ekstrasel berkurang dan perubahan hematokrit. Jika terjadi 

kekurangan cairan dalam waktu yang lama, menyebabkan penurunan produksi 

urin dan menyebabkan perpindahan cairan sel ke pembuluh darah. Pemberian 

cairan tambahan/rehidrasi cairan yang sesuai kebutuhan dapat mencegah 

terjadinya dehidrasi yang salah satunya ditandai dengan penurunan produksi urin 

(Hidayat, 2015). 

4.1.2.12 Pada pemeriksaan fisik B5 (Bowel) pada tinjauan pustaka di dapatkan 

data Inspeksi : terdapat mual dan muntah, nafsu makan pasien menurun, mukosa 

mulut kering, kebiasaan BAB 1x sehari, konsistensinya padat, berwarna kuning, 

berbau khas, Palpasi : ada nyeri tekan abdomen, Perkusi : terdengar perut 
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kembung, Hepatosplenomegali Auskultasi : peristaltik usus meningkat >35x/ 

menit (HN Khasanah, 2017). Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan Inspeksi : 

mukosa kering, bibir normal, lidah bersih, rongga mulut bersih, keadaan gigi 

bersih kebiasaan gosok gigi 3x sehari, tenggorokan tidak ada pembesaran tonsil, 

saat di inspeksi bentuk abdomen simetris, normal, lidah berwarna putih. 

Pemeriksaan palpasi : tidak ada nyeri tekan. Pemeriksaan perkusi diperoleh perut 

tidak kembung, Buang air besar 1 kali/hr, konsistensi agak keras, warna kuning, 

bau khas feses, tidak ada pemakaian obat pencahar, peristaltic 10 x/menit. Penulis 

menemukan adanya perbedaan antara tinjauan kasus dan pustaka yaitu perut 

kembung, peristaltic usus ˃35x/menit, nyeri tekan sedangkan ditinjauan kasus 

ditemukan ≠ kembung , peristaltik usus 10x/menit pada saat penulis melakukan 

pengkajian selama 3 hari tidak terdengar kembung pada perut pasien dan 

peristaltic usus 10x/menit. Tidak ditemukan data-data tersebut pada pasien 

dikarenakan pasien tidak mengalami diare selama perawatan di RS. Nyeri tekan 

tidak ditemukan pada pasien karena pasien tidak mengalami hepatosplenomegali. 

Hati dan limpa membesar disebabkan karena infiltrasi sel-sel limfosit dan sel 

mononuklear lainnya serta nekrosis fokal menyebabkan perangsangan ujung 

syaraf sehingga menimbulkan nyeri perabaan (Depkes, 2006). 

4.1.2.13  Pada pemeriksaan fisik B6 (Bone) pada tinjauan pustaka di dapatkan data 

Inspeksi : kulit kering, warna kulit kemerahan, tidak terdapat ptekie, tidak ada 

oedema, tidak terdapat fraktur, kemampuan pergerakan sendi dan tungkai bebas, 

Palpasi : turgor kulit normal, akral hangat (HN Khasanah, 2017). Sedangkan pada 

tinjauan kasus di dapatkan Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : bebas, 

tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, warna kulit kemerahan, akral hangat, turgor 
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elastis, kelembapan baik, tidak ada odema, tidak ada ptekie. Penulis/peneliti pada 

tinjauan teori dan kasus tidak menemukan perbedaan pada pemeriksaan fisik B6 

(Bone) yaitu warna kulit kemerahan, tidak terdapat ptekie, turgor kulit elastis, 

akral hangat. 

4.1.2.14 Pada pemeriksaan fisik B7 (Pengindraan) pada tinjauan pustaka 

didapatkan data Inspeksi : lidah kotor ditengah, tepian ujung merah serta tremor, 

ruam kulit (rash), bisa merasakan manis,asin,asam,pahit  (HN Kasanah, 2017). 

Data tinjauan kasus ditemukan data Mata : Pupil isokor kanan/kiri, reflek cahaya 

normal kanan/kiri,konjungtiva normal kanan/kiri, tidak ada anemis, sklera putih 

kanan/kiri, palpebra normal kanan/kiri, tidak menggunakan alat bantu 

penglihatan, pergerakan bola mata normal kanan/kiri, Hidung : Mukosa lembab, 

ketajaman penciuman normal, Telinga : Bentuk simetris kanan/kiri ketajaman 

pendengarann normal kanan/kiri, tidak ada kelainan pada telinga pasien, Perasa : 

Pasien hanya merasakan pahit, lidah kotor Peraba : Normal. Penulis menemukan 

perbedaan pada tinjauan pustaka bisa merasakan manis,asin pahit dan asam 

sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan pasien hanya merasakan pahit dan lidah 

kotor karena itu pasien hanya merasakan pahit. Salah satu dari gejala pada demam 

tifoid yaitu coated tounge atau lidah berwarna putih pada bagian tengah dan 

kadang disertai kemerahan dibagian tepi. Kondisi ini tidak selalu nampak pada 

orang dengan demam tifoid. Kondisi lidah yang berwarna putih disebabkan oleh 

hal-hal lain seperti infeksi jamur candida, leukoplakia, mulut kering, kebersihan 

rongga mulut yang tidak terjaga dengan baik. Penyebab utamanya adalah 

dehidrasi yaitu kurangnya asupan cairan tubuh sehingga rongga mulut terasa 

kering (Iwan, 2017).   
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4.1.2.15 Pada pemeriksaan fisik B8 (sistem endokrin) : Pada tinjauan pustaka 

didapatkan Inspeksi : tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid dan tonsil dan 

abdomen mengalami distensi dan pada tinjauan kasus dapat ditemukan data tidak 

ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis. 

Penulis/peneliti antara tinjauan teori dan tinjauan kasus tidak medapatkan 

kesenjangan pada system endokrin yaitu tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid 

dan parotis 

4.1.2.16 Pada pemeriksaan penunjang : pada tinjauan pustaka sampel darah akan 

ditetesi dengan bakteri Salmonella yang sudah dimatikan dalam bentuk antigen O 

(badan bakteri) dan dan antigen H (flagel bakteri), kedua antigen tersebut 

diencerkan sampai puluhan kali. Bila setelah berulang kali diencerkan antibody 

tetap terbukti positif tifoid. Tes widal dianggap positif adalah jika antibody O dan 

H naik hingga 1/60. Dan pada tinjauan kasus yang peneliti ditemukan adalah hasil 

laboratorium terdapat Leukosit : 6,51 10³/µL, S.Typhi O : (+)1/20, S.Typhi H : 

(+)1/160, S.Paratyphi PA : (+) 1/160, S.Paratyphi PB : (+) 1/160. Penulis 

menemukan dari hasil tes widal pasien tersebut positif terkena demam tifoid 

dimana pada tinjauan kasus dan tinjauan teori tidak ditemukan adanya perbedaan. 

4.2      Diagnosa keperawatan 

4.2.1  Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pustaka menurut (Wawan, 

2012) ada 6 yaitu: 

4.2.1.1 Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi salmonella typhi 

4.2.1.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan intake cairan tidak adekuat. 
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4.2.1.3 Nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis. 

4.2.1.4 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan malabsorbsi nutrient. 

4.2.1.5 Keletihan berhubungan dengan proses endotoksin kuman 

4.2.1.6 Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber 

pengetahuan. 

4.2.2 Diagnosa keperawatan yang muncul pada tinjauan kasus ada 3 yaitu : 

4.2.2.1 Hipertermi b.d proses infeksi 

4.2.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d malabsorbsi 

nutrisi 

4.2.2.3 Defisien tingkat Pengetahuan b.d kurangnya sumber informasi. 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnose keperawatan 

Hipertermi b.d proses infeksi, sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan 

diagnosa yang sama, Karena pada klien terjadi peningkatan suhu tubuh 

sejak satu minggu yang lalu, sehingga keadaan suhu tubuh meningkat di 

atas rentan normalnya. 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnose keperawatan 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d malabsorbsi 

nutrisi, sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan diagnosa yang sama 

karena pada klien terjadi penurunan nafsu makan . 
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 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnose keperawatan defisien 

tingkat pengetahuan b.d kurangnya sumber informasi, sedangkan pada 

tinjauan kasus didapatkan diagnosa yang sama, karena ibu klien 

mengatakan tidak tahu tentang penyakit Demam tifoid dan penyebabnya. 

  Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnose keperawatan menurut 

(Wawan,2012) ditemukan enam diagnose yaitu : Hipertermi b.d proses 

infeksi salmonella typhi, Defisien volume cairan b.d intake cairan tidak 

adekuat, Nyeri akut b.d agens cedera biologis, Ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh b.d malabsorbsi nutrient, Keletihan b.d  

proses endotoksin kuman, Defisien tingkat pengetahuan b.d kurangnya 

sumber pengetahuan (Wawan, 2012), Tetapi pada tinjauan kasus diagnose 

keperawatan Defisien volume cairan b.d intake cairan tidak adekuat tidak 

muncul karena tidak terjadi tanda-tanda kekurangan volume cairan. 

Diagnosa Nyeri akut b.d agens cedera biologis tidak muncul karena tidak 

ada tanda-tanda nyeri pada klien. Diagnosa Keletihan b.d proses 

endotoksin kuman tidak muncul karena tidak ditemukan tanda-tanda 

kelelahan dan nyeri otot. Pada saat pengkajian kondisi pasien sudah 

distabilkan di IGD. 

4.3 Perencanaan 

 Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ada kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan criteria hasil 

yang mengacu pada pencapaian tujuan. Begitu juga dengan tinjauan kasus 

perencanaan menggunakan kriteria hasil yang juga mengacu pada tujuan. 
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 Hipetermi berhubungan dengan proses infeksi, Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam suhu kembali normal, dengan kriteria hasil : suhu 

tubuh dalam rentan normal 36,5-37°C, Nadi 80-100x/menit, Warna kulit tidak 

kemerahan, Akral hangat, Pasien tidak lemah. 

 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan malabsorbsi nutrisi, Setelah dilakukan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi, dengan kriteria hasil : sedikit 

makan tapi sering, membrane mukosa lembab,BB tidak mengalami penurunan, 

nafsu makan bertambah, porsi makan habis, dan tidak ada kram abdomen, mual (-

), muntah (-). 

 Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber 

informasi, Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x30menit diharapkan 

klien dan keluarga mengerti proses penyakitnya dan program perawatan serta 

therapy yang diberikan dengan kriteria hasil : Menjelaskan kembali tentang 

penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali tentang penyebab 

penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali tanda dan gejala, Ibu 

pasien mampu menyebutkan kembali pencegahan Demam tifoid, Ibu pasien 

mampu menyebutkan kembali penatalaksanaan Demam tifoid. 

4.4 Implementasi 

 Dalam melaksanakan pelaksanaan ada beberapa faktor penunjang yang 

menyebabkan semua rencana tindakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal-hal 

yang menunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yaitu antara lain : 

adanya kerjasama yang baik dari perawat maupun dokter ruangan dan tim 
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kesehatan lainnya, tersedianya sarana dan prasarana diruangan yang menunjang 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan penerimaan yang baik oleh kepala 

ruangan dan tim perawatan di ruang Asoka kepada penulis. Pada tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus, implementasi yang sama dengan tinjauan pustaka, sedangkan 

pada kasus nyata pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada klien dan ada 

pendokumentasian serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan pada klien. 

 Pada diagnosa Hipetermi berhubungan dengan proses infeksi, semua 

perencanaan tindakan keperawatan telah dilakukan seperti menjelaskan pada 

keluarga tentang demam, mengajarkan mengompres pada lipatan paha dan aksila, 

menganjurkan untuk meningkatkan asupan cairan kepada pasien. 

 Pada diagnosa Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan malabsorbsi nutrisi, semua perencanaan tindakan 

keperawatan telah dilakukan seperti menjelaskan pada keluarga tentang kebutuhan 

nutrisi adekuat, menganjurkan keluarga untuk memberikan makan sedikit tapi 

sering, menganjurkan keluarga untuk mempertahankan ritual makan pada anak, 

dan memonitoring intake dan output cairan. 

 Pada diagnosa Defisien tingkat pengetahuan berhubungan dengan 

kurangnya sumber informasi, semua perencanaan tindakan keperawatan telah 

dilakukan seperti melakukan penyuluhan pada keluarga pasien mengenai penyakit 

Demam tifoid. 

Pada pelaksanaan tindakan keperawatan tidak ditemukan hambatan semua 

rencana dilaksanakan karena adanya kerjasama yang baik antara keluarga pasien, 



106 
 

perawat dan peneliti serta dukungan dengan peralatan yang memadai diruangan 

tersebut. 

4.5 Evaluasi 

 Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan 

karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung. 

 Pada waktu dilaksanakan evaluasi Hipetermi berhubungan dengan proses 

infeksi. Peningkatan suhu tubuh sudah normal dalam 3x24 jam dan pada akhir 

catatan perkembangan masalah sudah teratasi pada tanggal 18 Desember 2019. 

Pada waktu dilaksanakan evaluasi Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorbsi nutrisi. Kebutuhan klien sudah 

terpenuhi selama 3x24 jam karena tindakan yang tepat dan berhasil dilaksanakan 

dan masalah teratasi pada tanggal 18 Desember 2019.  

Pada waktu dilaksanakan evaluasi Defisien tingkat Pengetahuan 

berhubungan dengan Kurangnya Sumber Informasi sudah tercapai selama 30 

menit pada tanggal 17 Desember 2019. 

 Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena hasil pengecekan darah 

lengkap sudah normal. Hasil evaluasi pada An. K sudah dicapai dan pasien saat 

ini sudah pulang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada anak dengan kasus Typhoid fever di ruang 

Asoka RSUD. BANGIL. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan anak dengan Typhoid fever. 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan 

pada anak dengan Typhoid fever, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Pada pengkajian klien didapatkan panas tinggi dengan suhu 39,1 ͦ C, tidak 

mau makan dan mual dan hasil leukosit dan test Widal pada tanggal 16 desember 

2019 Leukosit (WBC) : 6,51 ,S.Typhi O: (+)1/20, S.Typhi H : (+)1/160, Klien 

mendapat infuse Asering 14Tpm. 

5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul adalah peningkatan suhu tubuh 

(hipertermi), nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, defisiensi tingkat pengetahuan. 

5.1.3 Pada masalah keperawatan Hipetermi berhubungan dengan proses infeksi, 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam suhu kembali normal, 

dengan kriteria hasil : suhu tubuh dalam rentan normal 36,5-37°C, Nadi 80-

100x/menit, Tidak ada perubahan warna kulit, Akral hangat, Pasien tidak lemah. 

Pada waktu dilaksanakan evaluasi Hipetermi berhubungan dengan proses infeksi. 
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Peningkatan suhu tubuh sudah normal dalam 3x24 jam dan pada akhir catatan 

perkembangan masalah sudah teratasi pada tanggal 18 Desember 2019. 

5.1.4 Pada masalah keperawatan Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorbsi nutrisi, Setelah dilakukan 

keperawatan selama 3x24 jam diharapkan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi, 

dengan kriteria hasil : sedikit makan tapi sering, membrane mukosa lembab,BB 

tidak mengalami penurunan, nafsu makan bertambah, porsi makan habis, dan 

tidak ada kram abdomen. Pada waktu dilaksanakan evaluasi Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorbsi nutrisi. 

Kebutuhan klien sudah terpenuhi selama 3x24 jam karena tindakan yang tepat dan 

berhasil dilaksanakan dan masalah teratasi pada tanggal 18 Desember 2019.  

5.1.5 Pada masalah keperawatan Defisien pengetahuan berhubungan dengan 

kurangnya sumber informasi, Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

1x30menit diharapkan klien dan keluarga mengerti proses penyakitnya dan 

program perawatan serta therapy yang diberikan dengan kriteria hasil : 

Menjelaskan kembali tentang penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan 

kembali tentang penyebab penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali 

tanda dan gejala, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali pencegahan Demam 

tifoid, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali penatalaksanaan Demam tifoid. 

Pada waktu dilaksanakan evaluasi Defisien Pengetahuan berhubungan dengan 

Kurangnya Sumber Informasi sudah tercapai selama 30 menit pada tanggal 17 

Desember 2019. 
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5.2    Saran 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut : 

5.2.1 Akademis, Disarankan dalam memberikan ilmu tentang asuhan keperawatan 

kepada pasien dengan demam tifoid mahasiswa faham dan mampu 

mendapatkan data yang akurat sehingga tidak melakukan kesalahan dalam 

mengambil diagnose yang terjadi pada pasien dan mahasiswa mampu 

melakukan penatalaksanaan untuk mencapai rasional. 

5.2.2 Bagi Pelayanan Keperawatan 

 Disarankan untuk tenaga medis agar dapat melakukan penyuluhan 

dimasyarakat untuk mengenali gejala, penyebab dari demam tifoid, seperti 

demam terjadi 7-14 hari, demam suhu diatas 37,5-39 ̊C, makan sembarangan 

dan tidak melakukan cuci tangan, sehingga pasien bisa mendapatkan 

pengobatan yang cepat. 

5.2.3 Bagi peneliti 

 Disarankan bagi peneliti untuk menggunakan data primer supaya bisa 

mengetahui perjalanan penyakit demam tifoid dan hasil laboratorium seperti 

leukosit dan test widal dari pasien untuk bisa memperkuat data pasien. Dan 

dapat melakukan tindakan sesuai dengan diagnose yang akurat untuk 

memperkecil terjadinya kesalahan dalam mendiagnosa pasien. 
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5.2.4 Bagi Profesi Kesehatan  

 Sebaiknya profesi keperawatan /calon perawat lebih memahami dan 

meningkatkan kompetensi dirinya agar dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien mampu mencapai rasional dengan baik dan mampu 

menyesuaikan kebutuhan pasien. 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

DEMAM THYPOID { TIPUS } PADA  ANAK 

 

1.  Pengertian penyakit demam thypoid (Tipus) 

Demam Thypoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran 

pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu. 

 

2.   Penyebab penyakit demam thypoid (Tipus) 

Penyebab terjadinya penyakit Thypoid adalah Thyposa. 

 

3.  Tanda dan Gejala 

·    Demam berlangsung 3 minggu 

·    Bibir kering dan pecah-pecah 

·    Napas berbau tidak sedap 

·    Lidah kotor 

·    Perut kembung 

·    Hati dan Limfa membesar 

·    Apatis (lesu dan tidak bersemangat) 

·   Terdapat bintik-bintik merah pada punggung. 

·    Epistaksis (mimisan) pada anak besar 

 

4.   Komplikasi / Efek yang dapat ditimbulkan    

·         Pendarahan usus 

·         Perporasi (bolong-bolong pada usus) 

·         Peradangan pada rongga perut (peritonisis) 

·         Bronkhitis (gangguan pernapasan) 

·         Miokardisis (gangguan pada jantung) 

·         Meningitis (peradangan pada selaput otak) 

 

5.   Cara Penularannya.   

Dapat melalui makanan/minuman yang terbuka atau tercemar bakteri yang 

berasal dari feses dan urin atau dari seseorang yang telah merawat pasien Thypoid 

yang tidak mencuci tangan. 

 

6.  Perawatan anak dengan penyakit demam thypoid (Tipus) 

· Tidak boleh tidur dengan anak-anak lain, mungkin ibunya yang harus menemaninya 

tetapi jangan tidur bersama-sama. Anak-anak lain yang mengunjungi tidak boleh 

duduk di tempat tidur pasien. 

· Tirah baring selama demam sampai dengan 2 minggu normal kembali 

· Makanan harus mengandung cukup : 

1) Kalori 

2) Cairan 

3) Protein 
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4) Tidak boleh mengandung banyak serat 

·  Harus menjaga kebersihan perseorangan, tempat tidur, pakaian dan peralatan yang 

dipakai pasien. 

· Jika sudah mendapatkan terapi obat, lakukan memberi obat dengan benar 

· Makan makanan yang tidak merangsang saluran cerna. 

 

7.  Pencegahan penyakit demam thypoid (Tipus) 

1) Perilaku Hidup Sehat 

· Pengolahan makanan sesuai dengan cara sehat (bahan makanan dicuci lalu 

dimasak) 

· Gunakan air bersih 

· Makanan selalu ditutup untuk menghindari bakteri mencemari makanan. 

· Menghindari mengkonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya. 

2) Kebersihan Perorangan 

· Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

· Kuku selalu pendek dan bersih 

· Cuci tangan dengan sabun sehabis cebok. 

· Bersihkan lingkungan rumah (dalam dan luar) setiap hari 

· Cegah aliran air kotor yang tersumbat. 

· Pisahkan tempat BAB & BAK penderita demam Thypoid.  



DEMAM THYPOID  

(TIPUS) 

PADA ANAK 

 

 

 

PENGERTIAN 

Demam Thypoid adalah penyakit 

infeksi akut yang biasanya mengenai 

saluran pencernaan dengan gejala 

demam yang lebih dari satu minggu. 

PENYEBAB  

PenyebabterjadinyapenyakitThypoid

adalahThyposa 

TANDA DAN GEJALA 

·    Demam berlangsung 3 minggu 

·    Bibir kering dan pecah-pecah 

·    Napas berbau tidak sedap 

·    Lidah kotor 

·    Perut kembung 

·    Hati dan Limfa membesar 

·    Apatis (lesu dan tidak bersemangat) 

·    Terdapat bintik-bintik merah pada 

punggung 

·    Epistaksis (mimisan) pada anak 

besar 

 

 

 CARA PENULARANNYA  

Dapat melalui makanan/minuman yang 

terbuka atau tercemar bakteri yang 

berasal dari feses (BAB) dan urin 

(BAK) atau dari seseorang yang telah 

merawat pasienThypoid yang tidak 

mencuci tangan. 

 

EFEK YANG DAPAT DITIMBULKAN    

• Pendarahan usus 

• Perporasi (bolong-bolon pada usus) 

• Peradangan pada rongga perut 

(peritonisis) 

• Bronkhitis (gangguan pernapasan) 

• Miokardisis (gangguan pada 

jantung) 

• Meningitis (peradangan pada 

selaput otak) 

 

 



PERAWATAN ANAK DENGAN 

PENYAKIT DEMAM THYPOID 

(TIPUS) 

➢ Tirah baring selama demam 

sampai dengan 2 minggu normal kembali 

➢ Makanan harus mengandung 

cukup: kalori, Cairan, Protein, Tidak 

boleh mengandung banyak serat 

➢ Harus menjaga kebersihan 

perseorangan, tempat tidur, pakaian 

dan peralatan yang dipakai pasien. 

➢ Jika sudah mendapatkan terapi obat, 

lakukan member obat dengan benar 

➢ Makan makanan yang tidak 

merangsang saluran cerna. 

 

PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM 

THYPOID (TIPUS) 

1.      Perilaku Hidup Sehat 

❖ Pengolahan makanan sesuai 

dengan cara sehat (bahan 

makanan dicuci lalu dimasak) 

❖ Gunakan air bersih 

❖ Makanan selalu ditutup untuk 

menghindari bakteri mencemari 

makanan. 

❖ Menghindari mengkonsumsi 

makanan yang tidak terjamin 

kebersihannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Kebersihan Perorangan 

❖ Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan 

❖ Kuku selalu pendek dan bersih 

❖ Cuci tangan dengan sabun 

sehabis cebok. 

❖ Bersihkan lingkungan rumah 

(dalam dan luar) setiap hari 

❖ Cegah aliran air kotor yang 

tersumbat. 

❖ Pisahkan tempat BAB & BAK 

penderita demam Thypoid. 

 

 



120 
 

 


