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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengue Haemorragic Fever (DHF) adalah penyakit demam akut yang dapat
menyebabkan kematian dan disebabkan kematian oleh 4 serotipe virus dari genus
falvivirus, virus RNA dari keluarga falviviridae (Soedarto, 2012). Dengue
Haemoragic Fever (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan
disebarkan oleh nyamuk aedes aegypti yang disertai manifestasi perdarahan dan
cenderung menimbulkan syok dan kematian (Misnadiarly, 2012). Demam
Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular mendadak yang disebabkan
oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus
(Kementrian Kesehatan RI, 2012). Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD)
yang tinggi karena berpengaruhnya faktor cuaca dan iklim serta musim pancaroba
yang cenderung menambah jumlah habitat vector Demam Berdarah Dengue
(DBD), sanitasi lingkungan dengan tersedianya tempat perindukan bagi nyamuk
betina yaitu bejana yang berisi air jernih (bak mandi, kaleng bekas dan tempat
penampungan air lainnya), kondisi ini diperburuk dengan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dikarenakan
masih kurangnya pengetahuan, sikap dan tindakan kelompok masyarakat dalam
penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) (Kemenkes RI, 2015).
Menurut

data

World

Health

Organization

(WHO)

pada

tahun

2018,memperkirakan populasi didunia yang berisiko terhadap penyakit demam
berdarah dengue (DBD)mencapai 2,5-3 miliar terutama yang tinggal didaerah
1
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tropis dan subtropis seperti benua Amerika. Saat ini diperkirakan juga ada 50 juta
infeksi dengue yang terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Pada tahun 2014,
perkembangan demam berdarah (DBD) di Asia menunjukkan peningkatan jumlah
kasus di Republik Rakyat Cina, kepulauan Cook, Fiji, Malaysia, dan
Vanuatudengan Dengue Tipe 3 (DEN 3) mempengaruhi negara pulau pasifik
setelah selang lebih dari 10 tahun. Dengue juga di laporkan di Jepang setelah
selang lebih dari 70 tahun. Diperkirakan terdapat 100 juta kasus dan 500.000
kasus demam berdarah dengue (DBD) yang memerlukan perawatan dirumah
sakit, dan 90% penderitanya anak-anak usia kurang dari 15 tahun dan jumlah
kematian oleh penyakit demam berdarah dengue (DBD) mencapai 5% dengan
perkiraan 25.000 kematian setiap tahunnya. Di Asia Tenggara pada Tahun 2015
ditandai dengan wabah demam berdarah (DBD) yang terbesar di seluruh Asia,
terutama di Filipina melaporkan lebih dari 169.000 kasus dan Malaysia melebihi
111.000 kasus dugaan demam berdarah meningkat 59,5% dan 16% dalam jumlah
kasus tahun sebelumnya. Di Indonesia pada tahun 2015 jumlah penderita DBD
yang dilaporkan sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1071
orang (IR/angka kesakitan sebanyak 50,75 per 100.000 penduduk dan CFR/angka
kematian= 0,83% (Kemenkes RI, 2016). Di provinsi Jawa Timur tahun 2015
kasus DBD ditemui sebanyak 925 kasus, dan meninggal 19 orang terdiri dari lakilaki sebanyak 12 perempuan 7 orang. Inciden Rate DBD di Provinsi Jawa Timur
tahun 2015 sebesar 49,3 per 100.000 penduduk (Dinkes Provinsi Jawa Timur,
2016). Demam berdarah di RSUD Bangil Pasuruan ditemukan sebanyak 43 kasus.
Demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue,
yang termasuk dalam genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae. Flavivirus
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merupakan virus dengan diameter 30 nm. Virus dengue dibawa oleh nyamuk
Aedes aegypti dan aedes albopictus sebagai vector ke tubuh manusia melalui
gigitan nyamuk tersebut. Infeksi yang pertama kali dapat memberi gejala sebagai
demam dengue, apabila orang itu mendapat infeksi berulang oleh tipe virus
dengue yang berlainan akan menimbulkan reaksi yang berbeda. DBD dapat terjadi
bila seseorang yang telah terinfeksi dengue pertama kali, mendapat

infeksi

berulang lainnya. Efek dari demam dengue tersebut yaitu demam akut disertai
nyeri kepala, nyeri belakang mata, pendarahan, leucopenia. (Rusdianto, 2016).
Yang mengakibatkan demam selama 2-7 hari dengan ditandai nyeri kepala, mual
muntah, tidak nafsu makan, diare, ruam pada kulit, uji tourniquet positif, adanya
petekie, penurunan kesadaran atau gelisah, nadi cepat atau lemah, hipotensi,
tekanan darah turun, perfusi perifer turun dan kulit dingin atau lembab. Menurut
Widagdo (2011) komplikasi DBD antara lain yaitu: Gagal ginjal, Efusi pleura,
Hepatomegali, gagal jantung, syok, penurunan kesadaran.
Berdasarkan hal tersebut maka peran perawat sangat penting dalam aspek
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif yaitu dengan cara
memberikan

penyuluhan

kesehatan

tentang

penyakit

DBD

dan

penanggulangannya. Preventif yaitu untuk mencegah terjadinya DBD dengan cara
merubah kebiasaan hidup sehari-hari. DBD/DHF dapat dicegah dengan
melakukan 3M yaitu Mengubur (mengubur barang-barang yang sudah tidak
dipakai lagi contohnya sampah kaleng atau plastik), Menguras (menguras bak
mandi atau tempat penyimpanan air yang ada di rumah. Dalam 1 minggu tempat
penyimpanan air dapat dikuras 2 kali atau 3 kali), Menutupi tempat penyimpanan
air : jangan sampai terkena gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan bila perlu gunakan

4

lotion (mengusir nyamuk), karena nyamuk ini biasanya aktif di pagi atau siang
hari terutama tempat yang gelap atau kotor : menggunakan bubuk Abate pada
selokan dan penampungan air agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk :
jaga agar kondisi tetap sehat dan badan yang kuat untuk menangkal virus yang
masuk sehingga walau terkena gigitan nyamuk, virus tidak akan berkembang.
Kuratif yaitu untuk memenuhi cairan tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta
mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan trombosit seperti jus kurma.
Sedangkan untuk aspek rehabilitatif perawat berperan memulihkan kondisi klien
dan menganjurkan klien untuk kontrol kembali

ke rumah sakit bila keluhan

timbul kembali. (Widagdo 2011).
1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis
akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan
pada anak dengan diagnosa medis DHF dengan membuat rumusan masalah
sebagai berikut “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada anak “N” dengan
diagnosa DHF di ruang Ashoka RSUD Bangil?”
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak “N” dengan diagnosa DHF di
ruang Ashoka RSUD Bangil
1.3.2 Tujuan Khusus
1.3.2.1 Mengkaji anak “N” dengan diagnosa DHF di ruang Ashoka RSUD
Bangil
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1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada anak “N”dengan diagnosa DHF
di ruang Ashoka RSUD Bangil
1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada anak “N” dengan diagnosa
DHF di ruang Ashoka RSUD Bangil
1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada anak “N” dengan diagnosa
DHF di ruang Ashoka RSUD Bangil
1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada anak “N”dengan diagnosa
DHF di ruang Ashoka RSUD Bangil
1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan anak “N” dengan diagnosa
DHF di ruang Ashoka RSUD Bangil
1.4 Manfaat
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi
manfaat:
1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya dalam asuhan keperawatan pada anak DHF
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 RS
agar dapat melakukan asuhan keperawatan anak dengan DHF dengan
baik
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1.4.2.2 Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti
berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan
pada anak dengan DHF
1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada anak
dengan DHF
1.5 Metode penulisan
1.5.1 Metode
Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa
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 diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga
maupun tim kesehatan yang lain
1.5.2.2 Observasi
Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien
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1.5.2.3 Pemeriksaan
Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang
menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya
1.5.3 Sumber Data
1.5.3.1 Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari klien
1.5.3.2 Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang
terdekat klien, catatan medic perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim
kesehatan lain.
1.5.4 Studi kepustakaan
Studi kepustakaannya itu mempelajari buku sumber yang berhubungan
dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas.
1.6 Sistematika Penulisan Metode
Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami
studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi 3 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 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat
penelitian, sistematika penulisan studi kasus
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Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut
medis dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa DHF serta
kerangka masalah
Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan
kenyataan yang ada di lapangan
Bab 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran
1.6.3 Bagian akhir
Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit dan
asuhan keperawatan anak dengue haemoragic fever. Konsep penyakit akan
diuraikan definisi, etiologi dan cara penanganan secara medis. Asuhan
keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada penyakit dengue
haemoragic fever dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
2.1 Konsep Penyakit
2.1.1 Pengertian
Demam Berdarah Dengue / DBD (secara medis disebut Dengue
Haemoragic Fever / DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue
yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus.
Virus ini akan mengganggu kinerja darah kapiler dan sistem pembekuan darah,
sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan. Demam Berdarah Dengue
tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai
penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui nyamuk. (Prasetyo,
2012).
2.1.2 Etiologi
Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk aedes.
Di Indonesia dikenal dua jenis nyamuk Aedes yaitu :
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2.1.2.1 Aedes Aegypti
1) Paling sering ditemukan
2) Adalah nyamuk yang hidup di daerah tropis, terutama hidup dan
berkembang biak di dalam rumah, yaitu di tempat penampungan air jernih
atau tempat penampung air di sekitar rumah.
3) Nyamuk ini sepintas lalu tampak berlurik, berbintik-bintik putih.
4) Biasanya menggigit pada siang hari, terutama pada pagi dan sore hari.
5) Jarak terbang 100 meter
2.1.2.2 Aedes Albopictus
1) Tempat habitatnya di tempat bersih. Biasanya di sekitar rumah atau pohonpohon, seperti pohon pisang, pandan, dan kaleng bekas.
2) Menggigit pada siang hari.
3) Jarak terbang 50 meter.
(Vyas, et al, 2014).
2.1.3 Derajat DHF
2.1.3.1 Derajat 1 : Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi
perdarahan adalah uji torniquet positif
2.1.3.2 Derajat 2 : Gejala seperti derajat 1 disertai perdarahan spontan di kulit atau
perdarahan lain
2.1.3.3 Derajat 3 : Ditemukannya tanda kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan
lembut, tekanan nadi menurun (< 20 mmHg) atau hipotensi disertai kulit
dingin, lembab, dan pasien menjadi gelisah
2.1.3.4 Derajat 4 : Syok berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diukur
(Nurarif & Hardhi, 2015).
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2.1.4 Manifestasi Klinis
2.1.4.1 Demam tinggi selama 5-7 hari
2.1.4.2 Mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, konstipasi
2.1.4.3 Adanya bintik-bintik merah
2.1.4.4 Sakit kepala
2.1.4.5 Sianosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, nadi
cepat dan lemah. (Suriadi dan Rita yuliani, 2006)
2.1.5

Tanda dan Gejala
Gambaran klinis DHF seringkali mirip dengan beberapa penyakit lain
seperti:

2.1.5.1 Demam chikungunya
Dimana serangan demam lebih mendadak dan lebih pendek tapi suhu di atas
40°C disertai ruam dan infeksi konjungtiva ada rasa nyeri sendi dan otot.
2.1.5.2 Demam typhoid
Biasanya timbul tanda klinis khas seperti pola demam, bradikardi relative,
adanya leucopenia, limfositosis, relative.
2.1.5.3 Purpura trombositopenia ideopati (ITP)
Purpura umumnya terlihat lebih menyeluruh, demam lebih cepat
menghilang, tidak terjadi hemokonsentrasi. (Hasan Rusepno, 2007)
2.1.6

Diagnosa banding

2.1.6.1 Belum / tanpa renjatan:
1) Campak
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2) Infeksi bakteri / virus lain (tonsilo faringitis, demam dari kelompok
penyakit, hepatitis, chikungunya)
2.1.6.2 Dengan renjatan:
1) Demam thypoid
2) renjatan septik oleh kuman gram negatif lain
2.1.6.3 Dengan kejang:
1) Ensefalitis
2) Meningitis G.
(Hidayat A. Aziz Alimul, 2008).
2.1.7

Komplikasi

2.1.7.1 Ensepalopati : Demam tinggi, gangguan kesadaran disertai atau tanpa
kejang.
2.1.7.2 Disorientasi : Kehilangan daya untuk mengenal lingkungan, terutama yang
berhubungan dengan waktu, tempat, dan orang.
2.1.7.3 Shock : Keadaan kesehatan yang mengancam jiwa ditandai dengan
ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen untuk mencukupi
kebutuhan jaringan.
2.1.7.4 Effusi pleura : Suatu keadaan terdapatnya cairan dengan jumlah berlebih.
2.1.7.5 Asidosis metabolik : Kondisi dimana keseimbangan asam basa tubuh
terganggu karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya
produksi bikarbonat.
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2.1.7.6 Anoksia jaringan : Suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan
pertukaran udara pernafasan, mengakibatkan oksigen berkurang (hipoksia)
disertai dengan peningkatan karbondioksida (hiperkapnea).
2.1.7.7 Penurunan kesadaran : Keadaan dimana penderita tidak sadar dalam arti
tidak terbangun secara utuh sehingga tidak mampu memberikan respon yang
normal terhadap stimulus.
(Suriadi dan Rita yuliani, 2006)
2.1.8

Pemeriksaan Penunjang

2.1.8.1 Leukosit : Leukopenia cenderung pada demam dengue
2.1.8.2 Adanya bukti kebocoran plasma yang disebabkan oleh peningkatan
permeabilitas pembuluh darah pada Demam Berdarah Dengue dengan
manifestasi peningkatan hematokrit diatas 20% dibandingkan standart
sesuai usia dan jenis kelamin dan atau menurun dibandingkan nilai
hematokrit sebelumnya >20% setelah pemberian terapi
2.1.8.3 Trombositopenia ditemukan pada Demam Berdarah Dengue
(Hadinegoro, 2005).
2.1.9

Pencegahan
Prinsip yang tepat dalam pencegahan DHF ialah sebagai berikut:

2.1.9.1 Memanfaatkan perubahan keadaan nyamuk akibat pengaruh alamiah dengan
melaksanakan pemberantasan vektor pada saat sedikit terdapatnya kasus
DHF
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2.1.9.2 Memutuskan lingkaran penularan dengan menahan kepadatan vector pada
tingkat sangat rendah untuk memberikan kesempatan penderita viremia
sembuh secara spontan
2.1.9.3 Mengusahakan pemberantasan vektor di pusat daerah penyebaran yaitu di
sekolah, rumah sakit termasuk pula daerah penyangga sekitarnya
2.1.9.4 Mengusahakan pemberantasan vektor di semua daerah berpotensi
penularan tinggi.
Ada 2 macam pemberantasan vektor antara lain:
1) Menggunakan Insektisida
Yang lazim digunakan dalam program pemberantasan demam
berdarah dengue adalah malathion untuk membunuh nyamuk dewasa
dan temephos (abate) untuk membunuh jentik (larvasida). Cara
penggunaan malathion ialah dengan pengasapan atau pengabutan. Cara
penggunaan temephos (abate) ialah dengan pasir abate ke dalam
sarang-sarang nyamuk aedes yaitu bejana tempat penampung air
bersih, dosis yang digunakan ialah 1 ppm atau 1 gram abate SG 1% per
10 liter air.
Pencegahan Biologis : Memelihara ikan
Pencegahan Kimia : Abate, Larvasida
2) Tanpa Insektisida
Caranya adalah:
(1) Menguras bak mandi, tempayan dan tempat penampung air
minimal 1 x seminggu (perkembangan telur nyamuk lamanya 710 hari).
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(2) Menutup tempat penampungan air rapat-rapat. Membersihkan
halan rumah dari kaleng bekas, botol pecah dan benda lain yang
memungkinkan nyamuk bersarang.
(Hadinegoro, 2005)
2.1.10

Penatalaksanaan

2.1.10.1

Tirah baring atau istirahat baring

2.1.10.2

Diet makan lunak

2.1.10.3

Minum banyak (2-2,5 liter/24 jam) dapat berupa : susu, teh manis, sirup
dan beri penderita sedikit oralit, pemberian cairan merupakan hal yang
paling penting bagi penderita DHF

2.1.10.4

Pemberian cairan intravena (biasanya ringer laktat, NaCl Faali)
merupakan cairan yang paling sering digunakan.

2.1.10.4.1 Monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam (suhu, nadi, tensi, pernafasan) jika
kondisi klien memburuk, observasi ketat tiap jam
2.1.10.4.2 Periksa Hb, Ht dan trombosit setiap hari
2.1.10.4.3 Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan asetaminopen.
(Tarwoto Wartonah, 2006).
2.2

Konsep Anak

2.2.1 Konsep pertumbuhan dan perkembangan
2.2.1.1 Definisi pertumbuhan dan perkembangan
1) Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar,
jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang
bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang
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(cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium
dan nitrogen (tubuh).
2) 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.
(Soetjiningsih, 2005)
Table 2.1 Gerakan Motorik Kasar
GERAKAN
MOTORIK
KASAR
1. Berjalan
sendiri
2. Berjalan
mundur
3. Mengambil
alat
permainan
dari lantai
tanpa jatuh
4. Menarik
dan
mendorong
alat
permainan
5. Duduk
sendiri,men
gerti
penghargaa
n/pujian
6. Naik dan
turun
tangga
dengan
pertolonga
n
7. Bergoyanggoyang

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

GERAKAN
KOMUNIK
MOTORIK
ASI PASIF
HALUS
Menggunakan 1. Memberik
benda
an reaksi
Memasukkan
yang tepat
benda kedalam
kalau
lubang
ditanya
Membuka-buka
“dimana”
lembaran
2. Mengerti
Mencoret-coret
arti kata
Menarik,memut
“di,didala
ar,mendorong
m,dibawah
benda-benda
”
Melempar3. Menjalank
lempar
an
Menggambar
perintah
dengan gerakan
untuk
tangan yang
membawa
menyeluruh,me
benda
nggeser
yang
tangan,membua
sudah
t garis besar
dikenalnya
dari
ruangan
lain
4. Mengerti
kalimat
sederhana
yang

KOMUNIK
ASI AKTIF

MENOLO
NG DIRI
SENDIRI
1. Mengucap 1. Bisa
memakai
kan kata
sendok,t
yang
api
mempuny
masih
ai arti.
tumpah.
2. Mengguna
2. Minum
kan
dari
perkataan
cangkir
yang
dipegang
disukai
demgan
gerakan
satu
untuk
tangan
meminta
tanpa
sesuatu.
dibantu.
3. Mengucap
kan kata- 3. Membuk
a
kata
sepatu,ka
tunggal
os
secara
kaki,cela
beruntun
na,baju
untuk
kaos.
mencerita
kan suatu 4. Membuk
a tutup
kejadian.
baju
4. Menyebut
seleret(re
kan diri
tsluiting)
sendiri
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mengikuti
irama
musik

terdiri dari
paling
banyak
dua kata
saja
5. Mengerti
dua
perintah
sederhana
yang
saling
berhubung
an

namanya.
yang
besar.
5. Dapat
mengatak 5. Bisa
mengata
an hak
kan
milik/kep
kalau
unyaanny
ingin
a untuk
kebelaka
menunjuk
ng
pada
(buang
bendaair)
benda
miliknya.
Menamba
h
perbendah
araan
kata(seban
yak lebih
kurang 50
kata).

Tabel 2.2 tahapan perkembangan anak usia 13-24 bulan
GERAKA
N
MOTORI
K KASAR
1. Lari
tanpa
jatuh.
2. Lompat
ditempa
t kedua
kaki
jatuh
bersam
aan.
3. Berdiri
pada
satu
kaki.
4. Berjing

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

KOMUNIKA
SI PASIF

1.Mengatur/mema 1. Menunjuk
gambar
kai bendadari benda
benda.
yang
2.Membalik
umum/suda
halaman buku
h
satu persatu.
dikenal,kal
3.Memegang alat
au benda
tulis gambar.
tersebut
4.Menggunakan
disebutkan.
satu tangan
2. Dapat
secara
mengenal
tetap,dalam
benda
hampir semua
kalau
kegiatan.
diberitahu
5.Meniru garis

KOMUNIK
ASI AKTIF

MENOLON
G DIRI
SENDIRI

1. Membuat
1. Menggunak
kalimat dua
an sendok
kata.
tumpah
2. Menyebutk
sedikit.
an nama.
2. Mengambil
3. Mengguna
minuman
kan kata
dari
tanya apa
kendi/teko/
dan dimana
ceret tanpa
4. Membuat
dibantu.
kalimat
3. Membuka
sangkal.
pintu
5. Menunjukk
dengan
an
memutar
kekesalan
pegangan
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kat
diatas
jari-jari
kaki.
Menendan
g bola.

(lingkaran,lurus
kegunaanya
dan
.
berditi/tegak
3. Mengerti
lurus).
bentuk
pertanyaan
6.Melukis bentukapa dan
bentuk.
dimana.
Meremasremas,menggulun 4. Mengerti
g tanah liat.
kata
larangan
seperti :
tidak,bukan
,tidak
dapat,janga
n.
Senang
mendengarkan
cerita yang
sederhana dan
minta
diceritakan
lagi.

atau
kejengkela
n karena
tidak
mengerti

pintu.
4. Membuka
baju
dengan
dibantu.
5. Mencuci
dan
mengeringk
an tangan
dengan
bantuan.
6. Belajar
dilakukan
dengan
eksplorasi.
Mulai
mengerti
menggunakan
benda-benda

Tabel 2.4 Perkembangan anak usia 25-36 bulan
GERAKAN
MOTORIK
KASAR

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

1. Berjalan
mundur
dengan
tumit
berjingkat(ji
njit).
2. Lompat
kedepan
10kali tanpa
terjatuh.
3. Naik turun
tangga
dengan kaki

1. Mengguntin
g kertas
dengan
mengikuti
garis tanpa
terputus.
2. Menggamba
r garis
silang.
3. Menggamba
r segiempat

KOMUNIKAS
I PASIF

KOMUNIKAS
I AKTIF

1. Dapat
mengikuti
3perintah
tidak
berhubung
an,dalam
urutan
yang tepat.
2. Mengerti
perbandin
gan
sesuatu
sifat dari

1. Bertanya
dengan
pertanyaan :
-kapan
bagaim
ana
mengap
a
2.
Menggunakan
kata :

MENO
LONG
DIRI
SENDI
RI
1. Me
mot
ong
mak
ana
n
den
gan
pisa
u.
2. Me
ngi
kat
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bergantiganti

benda/ora
ng secara
bertingkat(
3tingkatan
ini: ia lah
biasa,lebih
,paling).
3. Mendenga
rkan cerita
yang
panjang.
4. Menggabu
ngkan
perintah
lisan
kedalam
kegiatan
bermain.
5. Mencerita
kan isi
cerita,wala
u mungkin
masih
campur
aduk
faktanya.

-dapat
-akan
3.
Menggabungk
an kalimat.
4. Berbicara
tentang
hubungan
sebab akibat
dengan
menggunakan
karena dan
jadi.
5.
Menceritakan
isi cerita,walau
mungkin
masih campur
aduk faktanya

tali
sep
atu.

Tabel 2.5 Perkembangan anak usia 36-48 bulan
GERAKAN
GERAKAN
MOTORIK
MOTORIK
KASAR
HALUS
1. Berjalan
1. Menggunt
ringan diatas
ing
ujung jari
bentukkaki (jinjit).
bentuk
2. Jalan diatas
sederhana
papan
.
keseimbanga 2. Meniru
n
membuat
3. Dapat
segi
meloncat
tiga,bentu

KOMUNIKA
SI PASIF

KOMUNIK
ASI AKTIF

1. Menunju
kkan
berbagai
bentuk
ketrampil
an dan
kemauan
dibidang
pra
akademik

1. Dalam
tata
bahasa
sudah
mendeka
ti
penggun
aan tata
bahasa
orang

MENOLON
G DIRI
SENDIRI
1. Dapat
berpakaia
n sendiri
secara
lengkap.
2. Menyikat
gigi tanpa
dibantu.
3. Menyebra
ng jalan
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sampai
20cm.
4. Main lompat
tali dengan
kaki
bergantiganti

k-bentuk
simetris.
3. Membuat
bentuk
wajik,segi
tiga,segi
empat.
4. Menulis
angka.
5. Memberi
warna(ber
bagai
bentuk
gambar).

seperti
T.K.

dewasa.
2. Dapat
menanti
giliranny
a yang
tepat
dalam
pembicar
aan.
3. Memberi
dan
menerim
a
keterang
an

2.2.1.5 Tahap-tahap tumbuh kembang anak (Wong, 2005 )
1) Pre natal
(1) Germinal

: konsepso – 8 minggu

(2) Embrio

: 2 – 8 minggu

(3) Fetal

: 8 – 40 minggu

2) Bayi
(1) Neonates

: lahir – 1 bulan

(2) Bayi

: 1 bulan – 12 bulan

3) Anak-anak awal
(1) Toddler

: 1 – 3 tahun

(2) Pra sekolah

: 3 – 6 tahun

4) Anak-anak tengah sekolah : 6 – 12 tahun
5) Anak-anak akhir
(1) Pra pubertas

: 10 – 13 tahun

(2) Remaja

: 13 – 19 tahun

dengan
selamat
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Tahapan perkembangan anak sesuai dengan usia
1) Perkembangan fisik
Aspek ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, serta keterampilan
motorik kasar dan motorik halus. Untuk memperkirakan berat badan normal
anak (dalam kilogram), bunda dapat menggunakan rumus dari Richard E
Behrman:
(1) Lahir : 3,25 Kg
(2) Bayi 3-12 bulan : (umur (bulan) + 9) : 2 kg
(3) Anak 1-6 tahun : (umur (tahun) x 2 + 8 kg
Untuk memperkirakan tinggi badan anak, bunda dapat menggunakan panduan
berikut:
(1) 1 tahun : 1,5 x tinggi badan saat lahir
(2) 4 tahun : 2 x tinggi badan saat lahir
(3) 6 tahun : 1,5 x tinggi badan saat umur 1 tahun
Table 2.6 rumus tumbuh kembang anak sesuai dengan usia
Usia (BB)

Usia (TB)

BBL (2500 – 4000 gr)

TBL (50 cm)

3 – 12 bulan (umur(bulan) + 0)

1 tahun (75 cm)

1 – 6 tahun (umur(tahun) x 2+8)

>1 tahun (2 x TB lahir)
6 tahun (1,5 x TB setahun)
0 tahun (2,1 x TBL)
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2) Perkembangan Motorik
Perkembangan motorik dibagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus.
Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau
seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan si Kecil. Contoh
perkembangan motorik kasar yaitu kemampuan berguling, telungkup, duduk,
menendang,

berlari,

naik-turun

tangga,

melompat,

dan

sebagainya.

Sementara, yang dimaksud dengan motorik halus adalah gerakan yang
menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu. Misalnya,
kemampuan menggengggam benda, memindahkan benda dari tangan, mencoratcoret,

menggunting,

menyusun

balok,

dan

lain

sebagainya.

Tahapan tumbuh kembang anak yang baik dan sehat adalah yang
berlangsung sesuai dengan tahapan usianya (milestones). Misalnya, saat si Kecil
berusia 12-18 bulan ia sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Atau, pada
usia 18 bulan ia sudah mampu bertepuk dan melambaikan tangan.
3) Perkembangan Kognitif
Perkembangan ini berkaitan dengan pengetahuan, atau bagaimana si Kecil
mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Proses tumbuh kembang anak ini
sudah berlangsung sejak si Kecil dilahirkan lho, Mam. Bayi memiliki kemampuan
menyimpan informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan melalui
indera lainnya. Bukan hanya itu, si Kecil juga mampu merespon berbagai
informasi

tersebut

secara

Beberapa ciri perkembangan kognitif pada batita:
(1) 0-12 bulan

sistematis.
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Mulai mengembangkan konsep (misalnya sadar akan rasa lapar), senang bermain,
minat terhadap lingkungan meningkat, memahami sebab akibat, memahami objek,
mengeksplorasi sekitar, mengeksplorasi benda dengan bermacam cara (misalnya
memasukkan benda ke dalam mulut), dan dapat bermain dengan pola yang
simpel.
(2) 12-24 bulan
Dapat menemukan objek yang disembunyikan, dapat merespon instruksi
sederhana, mengetahui bagian-bagian tubuhnya, dapat bermain pura-pura, belajar
makan-minum sendiri, dan menirukan pekerjaan rumah tangga.
(3) 24-36 bulan
Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya bila diminta, dapat menyebut
dengan benar nama dua benda atau lebih, mampu menggabungkan dua kata
menjadi kalimat, dan menggunakan nama sendiri untuk menyebut dirinya.
4) Perkembangan Bahasa
Tahap tumbuh kembang anak juga meliputi kemampuan berbicara dan berbahasa.
Kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator seluruh perkembangan anak lho,
Mam. Melalui kemampuan berbahasa si Kecil, Mam dapat mendeteksi
keterlambatan ataupun kelainan pada sistem lain, seperti kemampuan kognitif,
sensorimotor, psikologis, emosi, dan lingkungan di sekitar anak. Beberapa ciri
perkembangan bahasa pada batita:
(1) 0-12 bulan
Merespon terhadap suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan
orang, babbling (mengulang konsonan/vokal), memahami perintah verbal, dan
mampu menunjuk ke arah yang diinginkan.
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(2) 12-24 bulan
Mampu memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk
bagian-bagian tubuh, perbendaharaan kata meningkat pesat, dan mampu
mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih.
(3) 24-36 bulan
Memiliki pemahaman yang baik terhadap percakapan yang familiar (misalnya
oleh keluarga), mampu melakukan percakapan melalui tanya-jawab, dan mampu
bertanya “mengapa”
1) Perkembangan Psikososial
Perkembangan psikososial berkaitan dengan aspek-aspek psikologis, seperti
emosi, motivasi, perkembangan diri pribadi, serta bagaimana si Kecil
berhubungan dengan orang lain. Pada fase tumbuh kembang anak ini, si Kecil
juga mulai belajar bertanggung jawab dan mengendalikan perasaannya.
Beberapa ciri perkembangan psikososial pada batita:
(1) 0-12 bulan
Bonding antara orang tua dan bayi, tersenyum, berceloteh, lebih menyukai ibu,
merespon bila namanya dipanggil, senang diajak bermain, dan memahami
perintah sederhana.

(2) 0 12-24 bulan
Meminta sesuatu dengan menunjuk (tanpa menangis/merengek), memeluk orang
tua, meniru aktivitas di rumah, dan mulai berbagi mainan dengan anak lain.
(3) 24-36 bulan
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Menunjukkan kemarahan bila terhalang, mampu bermain pura-pura, mulai
membentuk hubungan sosial dan bermain bersama anak lain.
2.2.1.7 Ciri-ciri tumbuh kembang anak
1.) Tumbuh kembang adalah proses yang kontiu sejak dari kosep, sampai
maturitas ewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan.
2.) Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa
perlambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan diantara organ-organ.
3.) Pola perkembangan anak adalah sama berjalan, tetapi umur saat anak belajar
duduk/berjalan berbeda antara anak satu dengan yang lainnya.
Contohnya : Anak akan belajar duduk sebelum berjalan, tetapi umur saat anak
belajar duduk/berjalan berbeda antara anak satu dengan lainnya.
4.) Perkembangan erat hubungan dengan maturasi sistem susunan saraf.
Contohnya : Tidak ada latihan yang dapat menyebabkan anak dapat berjalan
sampai sistem saraf siap untuk itu, tetapi adanya kesempatan praktik akan
menghambat kemampuan ini.
5.) Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas.
Contohnya : bayi akan menggerakan seluruh tubuhnya, tangan dan kakinya kalau
melihat sesuatu yang menarik, tetapi pada anak yang lebih besar reaksinya hanya
tertawa atau meraih benda tersebut.
6.) Arah perkembangan anak adalah sevalokaudal.
Langkah pertama sebelum berjalan adalah perkembangan menegakkan kepala.
7.) Refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang
sebelum gerakan volunter tercapai (Soetjiningsih, 2012)
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2.2.1.8 Kebutuhan anak tumbuh kembang
Kebutuhan-kebutuhan Dasar Anak untuk Tumbuh Kembang yang optimal
meliputi Asuh, Asih, dan Asah yaitu:
1.) Kebutuhan Fisik-Biologis (ASUH):
Meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti: nutrisi, imunisasi, kebersihan
tubuh & lingkungan, pakaian, pelayanan/pemeriksaan kesehatan dan pengobatan,
olahraga, bermain dan beristirahat.
(1) Nutrisi: Harus dipenuhi sejak anak di dalam rahim. Ibu perlu memberikan
nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang.
Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang
bagi bayi terutama pada 6 bulan pertama (ASI Eksklusif).
(2) Imunisasi: anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung
dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
(3) Kebersihan: meliputi kebersihan makanan, minuman,udara, pakaian, rumah,
sekolah, tempat bermain dan transportasi
(4) Bermain, aktivitas fisik, tidur: anak perlu bermain, melakukan aktivitas fisik
dan tidur karena hal ini dapat
((1) merangsang

hormon

pertumbuhan,

nafsu

makan,

merangsang

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein
((2) merangsang pertumbuhan otot dan tulang
((3) merangsang perkembangan
(5)

Pelayanan

Kesehatan: anak

perlu

dipantau/diperiksa

kesehatannya

secara teratur. Penimbangan anak minimal 8 kali setahun dan dilakukan SDIDTK
minimal 2 kali setahun. Pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi setiap bulan
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Februari dan bulan Agustus. Tujuan pemantauan yang teratur untuk : mendeteksi
secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh-kembang,
mencegah penyakit serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.
2.) Kebutuhan kasih sayang dan emosi (ASIH):
Pada tahun-tahun pertama kehidupannya (bahkan sejak dalam kandungan), anak
mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk
menjamin tumbuh kembang fisik-mental dan psikososial anak dengan cara:
1.) menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi,
2.) diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya
3.) diberi contoh (bukan dipaksa)
4.) dibantu, didorong/dimotivasi, dan dihargai
5.) dididik dengan penuh kegembiraan, melakukan koreksi dengan kegembiraan
dan kasih sayang (bukan ancaman/ hukuman)
3.) Kebutuhan Stimulasi (ASAH):
Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin
kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, kemandirian,
kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak. Dasar perlunya stimulasi
dini:
1.) milyaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan usia 6 bulan dan
belum ada hubungan antar sel-sel otak (sinaps)
2.) orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak
3.) bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru (sinaps)
4.) semakin sering di rangsang akan makin kuat hubungan antar sel-sel otak
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5.) semakin banyak variasi maka hubungan antar se-sel otak semakin
kompleks/luas
6.)

merangsang otak

kiri

dan

kanan secara

seimbang

untuk

mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi.stimulasi mental secara dini akan mengembangkan mental-psikososial anak
seperti: kecerdasan, budi luhur, moral, agama dan etika, kepribadian,
7.) ketrampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, produktifitas
(Ngastiyah, 2014)
2.2.1.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
1) Faktor genetik
Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir
proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang
terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan
kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan
kecepatan

pembelahan,

derajat

sensitivitas

jaringan

terhadap

rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang
2) Faktor lingkungan
Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau
tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan
memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang
baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan
“bio-fisiko-psiko-sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari,
mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya.(Soetjiningsih, 2006).
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2.2.1.10 Tahap pertumbuhan anak
1.) Intrauterin
Pada fase ini pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan intrauterin.
Insulin, IGF dan protein pengikat berperan penting dalam pertumbuhan fetus.
Hormon pertumbuhan dan hormon tiroid pada fase ini nggak banyak berperan.
Pertumbuhan tercepat saat usia kandungan 20-24 minggu dengan laju
pertumbuhan 2,5 cm tiap minggu.
2.) Masa Bayi
Rata-rata laju pertumbuhan anak pada tahun pertama yakni 25 cm per tahun.
Pertumbuhan badan cepat namun mengalami deselerasi selama dua tahun pertama
kehidupan.

Deselerasi

paling

utama

terjadi

pada

tahun

kedua.

Pertumbuhan sering melewati persentil selama 24 bulan pertama. Pada
fase ini bayi akan tumbuh sesuai potensi genetik dan menjauhi kelebihan atau
keterbatasan lingkungan intrauterin. Fase ini sangat dipengaruhi oleh nutrisi," kata
dr Aman di acara Media Briefing 'Mengenal Masalah Pendek pada Anak' di
Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
3.) Masa Kanak-Kanak
Pada fase pertumbuhan normal, kecepatan pertumbuhan anak konstan antara
4,5 hingga 7 cm tiap tahun. Kecepatan kian berkurang sebelum remaja. Menurut
dr Aman, masa bayi dan kanak-kanak adalah masa-masa penting terutama bagi
anak perempuan. Hal ini karena begitu anak tersebut haid, maka pertumbuhannya
melambat lagi bahkan lambat banget. Dan perlu diingat haid adalah puncak dari
pubertas. Hanya ada kemungkinan kecil anak untuk tumbuh lagi. Maka dari itu,
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sebagai orang tua kita perlu memberikan nutrisi yang cukup agar pertumbuhan
anak optimal.
4.) Pubertas
Pada saat pubertas, ada percepatan pertumbuhan 8-14 cm per tahun karena
adanya efek sinergis peningkatan steroid gonad dan sekresi hormon pertumbuhan.
Seperti dikatakan dr Aman, ketika anak sudah mencapai puncak pubertas, maka
kemungkinan tinggi badannya bertambah sedikit.

2.2.1.11 Perkembangan sosial anak
1) 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) Usia 1 bulan sampai 3 bulan
Merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu
mendekat. Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang
berada didekatnya. Berhenti menangis bila diajak bermain atau
bicara oleh siapa saja yang bersikap ramah.
3) 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
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bersahabat tetapi tidak langsung menyambut dan memberi respon
terhadap orang yang tidak dikenalnya.
4) Usia 9 bulan sampai 12 bulan
Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan
tangan, bertepuk tangan atau menggoyangkan tangan mengikuti
nyanyian. Bermain dengan orang dewasa yang dikenal dan
memperhatikan serta meniru tindakan orang dewasa. Mulai
memahami dan mematuhi perintah yang sederhana.
5) Usia 18 bulan sampai 21 bulan
Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian
dan kasih sayang. 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.
6) Usia 5 tahun sampai 6 tahun Anak dapat bergaul dengan semua
teman, merasa puas dengan prestasi yang dicapai, tenggang rasa
terhadap keadaan orang lain, dan dapat mengendalikan emosi.
(Christianti, 2012)
2.2.1.12 Perkembangan psikoseksual anak
Menurut Sigmund Freud, setiap manusia pasti mempunyai
libido. Libido sendiri adalah upaya manusia untuk melestarikan spesiesnya.
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Ketika manusia berupaya untuk melestarikan spesiesnya dan berkembang sesuai
dengan tahapannya. Dalam proses tahapan tersebut manusia selalu beradaptasi
untuk

menyalurkan

kepuasan

seksualnya.

Dalam

teori

perkembangan

psikoseksual ini sendiri manusia memiliki beberapa fase, di antaranya :
1)

Fase oral/mulut (0-18 bulan)
Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral

gratification). Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap puting
susu ibunya. Kebutuhan-kebutuhan, persepsi-persepsi 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)

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 orangtuanya 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 mengganggu perkembangan kepribadian
anak. Oleh karena itu sikap orangtua 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 menjijikkan.
3)

Fase Uretral

Pada fase ini merupakan perpindahan dari fase anal ke fase phallus.
Erotik 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 kontrol terhadap uretra. Jika fase ini dapat
diselesaikan dengan baik, maka anak akan mengembangkan persaingan
sehat, yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri. Anak lakilaki meniru dan membandingkan dengan ayahnya.
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 orangtua sering marah bahkan
mengeluarkan

ancaman

bila

melihat

anaknya

memegang

atau

mempermainkan kelaminnya.
5)

Fase genital (11/13 tahun-18 tahun)

Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai "titik akhir".
Organ-organ seksual mulai aktif sejalan denga mulai berfungsinya
hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik
dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah
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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, 2010).
2.2.1.13 Perkembangan psikososial anak menurut Erik Erikson
1.) Tahap I : Trust versus Mistrust (0-1 tahun)
Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan
dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang
anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan
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.) Tahap II : Autonomy versus Shame and Doubt (l-3 tahun)
Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol
atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya
untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan
perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya
otonomi. Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan
aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka
mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan.
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3.) Tahap III :Initiative versus Guilt (3-6 tahun)
Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan
melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini
akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat
keputusan karena takut berbuat salah. 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
keterampilanego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya.
4.) Tahap IV: Industry versus Inferiority (6-12 tahun)
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.
5.) Tahap V : Identity versus Role Confusion (12-18 tahun)
Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis
seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain
pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa.
Tahap ini merupakan masa stansarisasi diri yaitu anak mencari identitas
dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber
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perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok
atau teman sebaya tinggi.
6.)Intimacy versus Isolation(masa dewasa muda)
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, makaketerampilan ego yang
diperolehadalahcinta.
7.) Tahap VII : Generativity versus Stagnation(masa dewasa menengah)
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.
Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini maka ketrampilan
ego yang dimiliki adalah perhatian.
8.) Tahap VIII : Ego Integrity versus Despair(masa dewasa akhir)
Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa
lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu
itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk
mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun.
Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa
putus asa. (Riendravi, 2013)
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2.2.1.14 Perkembangan moral anak menurut Lawrence Kohlberg
1.) Usia 3 tahun
Tingkah lakunya semata-mata dikuasai oleh dorongan yang didasari
dengan kecendrungan bahwa apa yang menyenangkan akan diulang,
sedangkan yang tidak enak tidak akan diulang dalam tingkah lakunya.
Anak pada masa ini masih sangat muda secara intelek, untuk menyadari
dan mengartikan bahwa sesuatu tingkah laku adalah tidak baik, kecuali
bilamana hal itu menimbulkan perasaan sakit.
2.) Usia 3-6 tahun
Anak

memperlihatkan

sesuatu

perbuatan

yang

baik

tanpa

mengetahui mengapa ia harus berbuat demikian. Ia melakukan hal ini
untuk menghindari hukuman yang mungkin akan dialami dari lingkungan
sosial atau memperoleh pujian. Pada usia 5 atau 6 tahun anak sudah harus
patuh terhadap tuntutan atau aturan orang tua dan lingkungan sosialnya.
Ucapan-ucapan orang lain seperti; baik, tidak boleh, nakal, akan
disosialisasikan anak dengan konsep benar atau salah.
3.) Perkembangan moralitas pada anak usia 6 tahun sampai remaja.
Pada masa ini anak laki-laki maupun perempuan belajar untuk bertingkah
laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Dengan
demikian nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral untuk sebagian besar lebih
banyak ditentukan oleh norma-norma yang terdapat didalam lingkungan
kelompoknya. Pada usia 10 sampai 12 tahun anak dapat mengetahui
dengan baik alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu
aturan.

Kemampuannya

telah

cukup

berkembang

untuk

dapat
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membedakan macam-macam nilai moral serta dapat menghubungkan
konsep-konsep moralitas mengenai: kejujuran, hak milik, keadilan dan
kehormatan (Satriana, 2010).
2.2.1.15 Perkembangan kognitif anak menurut Jean Plaget
Perkembangan kognitif atau proses berpikir adalah proses menerima,
mengelola, sampai sampai memahami info yang diterima. Aspeknya antara lain
intelegensi, kemampuan memecahkan masalah serta kemampuan berfikir logis
(Harlimsyah, 2007).
1.) Periode Sensori motor (0-2,0 tahun)
Pada periode ini tingksh laku anak bersifat motorik dan anak
menggunakan system penginderaan untuk mengenal lingkungannya
untuk mengenal obyek.
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.
3.) Periode konkret (7,0-11,0 tahun)
Pada periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi.
Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak
mampu memecahkan masalah secara logis. (Utomo Pristiadi,
2000).
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2.3

Konsep Dampak Masalah

2.3.1

Konsep Hospitalisasi
Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada anak, saat anak sakit

dan dirawat dirumah sakit. Keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk
beradaptasi dengan lingkungan asing yang baru yaitu rumah sakit, sehingga
kondisi tersebut menjadi faktor stressorbagi anak baik terhadap anak maupun
orang tua dan keluarga (Wong,2000)
2.3.2

Dampak Hospitalisasi Terhadap Anak Usia Prasekolah (Wong)

2.3.2.1Ansietas dan kekuatan
Bagi banyak anak memasuki rumah sakit adalah seperti memasuki
dunia asing, sehingga akibatnya terhadap ansietas dan kekuatan. Ansietas
sering kali berasal dari cepatnya awalan penyakit dan cidera, terutama
anak memiliki pengalaman terbatas terkait dengan penyakit dan cidera.
2.3.2.2 Ansietas perpisahan
Ansietas terhadap perpisahan merupakan kecemasan utama anak di
usia tetent. Kondisi ini terjadi di usia 8 bulan dan berakhor pada usia 3
tahun.
2.3.2.3 Kehilangan kontrol
Ketika dihospitalisasi, anak mengalami kehilangan kontrol
signifikan.
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2.3.3

Efek Hospitalisasi
Hospitalisasi dalam waktu lama dengan lingkungan yang tidak
efisien teridentifikasi dapat mengakibatkan perubahan perkembangan
emosional dan intelektual anak. Anak yang biasanya mendapat perawatan
yang kurang baik selama dirawat, tidak hanya memiliki perkembangan dan
pertumbuhan tubuh yang kurang optimal
gangguan hebat

melainkan pula mengalami

terhadap status psikologis. Anak masih punya

keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan suatu keinginan,
gangguan tersebut dapat diminimalkan dengan peran orang tua melalui
pemberian rasa kasih sayang.
Depresi dan menarik diri sering kali terjadi setelah anak menjalani
hospitalisasi dalam waktu lama. Banyak anak mengalami penurunan
emosional

setelah

menjalani

hospitalisasi

beberapa

penelitian

menunjukkan bahwa beberapa anak yang dihospitalisasi dapat mengalami
gangguan untuk tidur dan makan perilaku agresif seperti kencing di tempat
tidur, hiperaktif, perilaku agresif, mudah tersinggung, terteror pada malam
hari dan negativissme(Herliana, 2010)
2.3.4

Reaksi Orang Tua Terhadap Hospitalisasi
Hampir semua orang tua berespon terhadap penyakit dan
hospitalisasi anak dengan reaksi yang luar biasa. Pada awalnya orang tua
akan bereaksi tidak percaya, terutama jika penyakit tersebut muncul tibatiba dan serius. Takut, cemas, dan frustasi merupakan perasaan yang
banyak diungkapkan orang tua. Takut dan cemas dapat berkaitan dengan
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keseriusan penyakit dan jenis prosedur medis yang digunakan, sering kali
kecemasan yang paling besar berkaitan dengan trauma dan nyeri yang
terjadi pada anak (Wong, 2009)
2.3.5 Konsep solusi hospitalisasi
Konsep solusi pada duniakesehatan meliputi tindakan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabillitatif. Dan kali ini akan menjelaskan konsep
solusi pada pasien DHF.
2.3.5.1 Pencegahan
Menurut Widagdo (2012), dengan mengetahui berbagai faktor
penyebab DHF dapat dipertimbangkan langkah pencegahan dengan cara :
Promotif : memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit DBD
dan penanggulangannya.
Preventif : melakukan penyuluhan tentang

3M yaitu Mengubur,

Menguras, Menutup.
Kuratif : dengan memenuhi cairan tubuh sesuai dengan kebutuhan,
serta mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan trombosit
seperti jus kurma pada saat pasien di rawat di RS
Rehabilitatif : menganjurkan klien untuk kontrol kembali ke rumah
sakit bila keluhan timbul kembali. (Widagdo 2012).
2.3.5.2 Menurut Widagdo (2012), pada kasus DHF mencegah/preventif adalah
langkah yang penting. Dan hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya :
Preventif yaitu untuk mencegah terjadinya DBD dengan cara merubah
kebiasaan hidup sehari-hari. DBD/DHF dapat dicegah dengan melakukan
3M yaitu Mengubur (mengubur barang-barang yang sudah tidak dipakai
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lagi contohnya sampah kaleng atau plastik), Menguras (menguras bak
mandi atau tempat penyimpanan air yang ada di rumah. Dalam 1 minggu
tempat penyimpanan air dapat dikuras 2 kali atau 3 kali), Menutupi
tempat penyimpanan air : jangan sampai terkena gigitan nyamuk Aedes
Aegypti dan bila perlu gunakan lotion (mengusir nyamuk), karena
nyamuk ini biasanya aktif di pagi atau siang hari terutama tempat yang
gelap atau kotor : menggunakan bubuk Abate pada selokan dan
penampungan air agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk : jaga
agar kondisi tetap sehat dan badan yang kuat untuk menangkal virus yang
masuk sehingga walau terkena gigitan nyamuk, virus tidak akan
berkembang.
2.4 Konsep Asuhan Keperawatan
2.4.1

Pengkajian

2.4.1.1 Pengumpulan Data
1) Identitas
Nama, umur (pada DHF sering menyerang anak-anak dengan usia kurang
dari 15 tahun) namun juga bisa menyerang dewasa. (Susilaningrum, 2013)
2) Keluhan Utama
Alasan/keluhan yang menonjol pada pasien DHF adalah panas tinggi dan
anak lemah. (Manurung, 2011)
3) Alasan masuk rumah sakit
Keluhan karena demam tinggi, batuk, mual, pusing dan badan terasa
lemas. (Manurung, 2011)
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4) Riwayat penyakit sekarang
Keluhannya demam tinggi, batuk, mual, pusing dan badan terasa lemas.
Nafsu makan berkurang hingga mengalami penurunan berat badan.
(Manurung, 2011)
5) Riwayat kesehatan terdahulu
Riwayat penyakit sebelumnya
Penyakit apa saja yang pernah diderita. Pada Dengue Haemoragic Fever,
anak bisa mengalami serangan ulang Dengue Haemoragic Fever, dengan
tipe virus yang lain (Susilaningrum, 2013)
6) Riwayat penyakit keluarga
Adanya riwayat dari keluarga yang sebelumnya menderita Dengue
Haemoragic Fever(DHF). (Susilaningrum, 2013)
7) Riwayat pengobatan
Perawat perlu mengklarifikasi pengobatan masa lalu dan riwayat alergi,
catat adanya efek samping yang ada di masa lalu. (Susilaningrum, 2013)
1. Konsep Imunisasi
Imunisasi

yang perlu dikaji apakah anak baru saja diberikan

imunisasi yang menimbulkan efek demam
2.4.1.4

BCG
1) Kegunaan : mencegah penyakit tuberkolusis yang infeksi yang
disebabkan bakteri mycobacterium.
2) Frekuensi pemberian : hanya 1 kalii tidak perlu diulang, saat bayi
baru lahir atau dibawah 2 bulan.
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3) Reaksi yang timbul : muncul bisul kecil dan bernanah di daerah
bekas suntikan setelah 4-6 minggu. Tidak menimbulkan nyeri dan tidak
diiringi panas. Bisul akan sembuh sendiri dan meninggalkan luka perut.
2.4.1.5

DPT
1) Kegunaan : mencegah 3 jenis penyakit, yaitu difteri, tetanus, pertusis
(batuk rejan yang biasanya berlangsung dalam waktu lama).
2) Frekuensi pemberian : sebanyak 5 kali, 3 kali diusia bayi (2,4,6 bulan),
1 kali di usia 18 bulan dan 1 kali diusia 1 tahun.
3) Reaksi yang timbul : umumnya muncuul demam yang dapat diatasi
dengan obat penurun panas.

2.4.1.6

Polio
1) Kegunaan : melindungi tubuh terhadap virus polio yang menyebabkan
kelumpuhan.
2) Frekuensi pemberian : diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir.
Selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali yakni saat bayi berumur 2,4,6
bulan.
3) Reaksi yang timbul : hampir tidak ada hanya sebagian kecil anak yang
mengalami pusing, diare ringan dan sakit otot.

2.4.1.7 Campak
1) Kegunaan : melindungi anak dari penyakit campak yang disebabkan
virus.
2) Frekuensi pemberian : diberikan saat anak umur 9 bulan. Campak kedua
diberikan pada anak SD (6tahun). Jika belum mendapatkan vaksin
campak pada umur 9 bulan anak akan bisa diberikan vaksin kombinasi
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dengan golongan dan campak jerman (MMR atauMeasles, Mumps,
Rubella) diusia 15 bulan.
3) Reaksi yang timbul : pada beberapa anak bisa menyebabkan demam dan
diare namun kasusnya sangat kecil. Biasanya demam berlangsung
seminggu kadang juga terdapat efek kemerahan mirip campak selama 3
hari.
2.4.1.8

Hepatitis B
1) Kegunaan : melindungi tubuh dari virus Hepatitis B, yang
bisamenyebabkan kerusakana pada hati.
2) Frekuensi pemberian : dalam waktu 12 jam setelah lahir,
dilanjutkan pada umur 1 bulan lalu 3-6 bulan.
3) Reaksi yang timbul : berupa keluahan nyeri pada bekas suntikan
yang disusul demam ringan dan pembengkakan namun reaksi ini akan
hilang dalam waktu 2 hari.
(Depkes RI, 2009).

2.4.1.9 Riwayat persalinan
(1) Pre natal
Keadaan ibu saat hamil per trimester, apakah ibu pernah
mengalami infeksi atau sakit panas sewaktu hamil. Riwayat trauma,
penggunaan obat-obatan maupun jamu selama hamil. Riwayat persalinan
ditanyakan apakah sukar, spontan atau dengan tindakan ( forcep/vakum),
perdarahan ante partum, asfiksi dan lain-lain.
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(2). Riwayat Natal
Ibu melahirkan bayi icterus dengan umur kehamilan 38-39 minggu
secara normal atau SC, klien bayi kelahiran dengan ekstraksi vakum,
induksi oksitosin, pelambatan pengkleman tali pusat, trauma kelahiran,
asfiksia, partus lama, lama mengejan, his lama.
(3) Riwayat post natal
Setelah bayi lahir, syanosis, sesak, terpasang ventilator, tampak
icterus, masuk ke incubator
8) Pemeriksaan Fisik
Keadaan umum
9) Kesadaran
Pada penderita DHF biasanya sering mengalami penurunan kesadaran.
(Manurung, 2011)
10) Tanda-tanda vital
Pada penderita Dengue Haemoragic Fever (DHF) harus dilakukan
pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, denyut nadi dan pernafasan.
(Manurung, 2011)
11) Pemeriksaan Fisik
(1) B1 (Breathing)
((1)Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 : pola nafas regular, retraksi otot bantu nafas
tidak ada, pola napas normal, RR dbn (-), pada derajat 3 dan 4 : pola nafas
ireguler, terkadang terdapat retraksi otot bantu nafas, pola nafas cepat dan
dangkal, frekuensi nafas meningkat, terpasang alat bantu napas.
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((2)Palpasi, vocal fremitus normal kanan-kiri.
((3)Auskultasi, adanya suara tambahan ronchi, wheezing, pada derajat 3 dan 4
adanya cairan yang tertimbun pada paru, rales (+), ronchi (+).
((4)Perkusi, pada derajat 1 dan 2 terdapat suara sonor
(2) B2 (Blood)
((1) Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 pucat, pada derajat 3 dan 4 tekanan vena
jugularis menurun. Pada grade 1 dapat terjadi hemokonsentrasi. Uji
torniquet positif. Trombositopeni.
((2) Palpasi, pada derajat 1 dan 2 nadi teraba lemah, kecil, tidak teratur, pada
derajat 3 tekanan darah menurun, nadi lemah, kecil, tidak teratur, pada
derajat 4 tensi tidak terukur, ekstremitas hangat, nadi tidak teraba.
((3) Perkusi, pada derajat 1 dan 2 normal redup, ukuran dan bentuk jantung
secara kasar pada kasus demam haemoragic fever masih dalam batas
normal.
((4) Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 bunyi jantung S1, S2, tunggal, pada
derajat 3 dan 4 bunyi jantung S1, S2 tunggal.
(3) B3 (Brain)
((1)Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 tidak terjadi penurunan tingkat kesadaran
(apatis, somnolen, stupor, koma) atau gelisah, pada derajat 3 dan 4 terjadi
penurunan tingkat kesadaran (apatis, somnolen, stupor, koma) atau
gelisah, GCS menurun, pupil miosis atau midriasis, reflek fisiologis atau
reflek patologis.
((2)Palpasi, pada derajat 3 dan 4 biasanya adanya parese, anestesia.
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(4) B4 (Bladder)
((1)Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 produksi urin menurun (oliguria sampai
anuria), warna berubah pekat dan berwarna coklat tua pada derajat 3 dan 4.
((2)Palpasi, pada derajat 3 dan 4 ada nyeri tekan pada daerah simfisis.
(5) B5 (Bowel)
((1)Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 BAB, konsistensi (cair, padat, lembek),
frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, mukosa mulut kering, perdarahan
gusi, gusi tampak kotor, nyeri telan, mual muntah, nafsu makan berkurang.
((2)Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 bising usus (dengan menggunakan
diafragma stetoskop), peristaltik usus meningkat (gurgling) > 5-20 menit
dengan durasi 1 menit pada derajat 3 dan 4.
((3)Perkusi, pada derajat 1 dan 2 mendengar adanya gas, cairan atau massa (-),
hepar dan klien tidak membesar suara tymphani, pada derajat 3 dan 4
terdapat hepar membesar.
((4)Palpasi, pada derajat 1 dan 2 nyeri tekan (+), hepar dan klien tidak teraba,
pada derajat 3 dan 4 pembesaran limpha/spleen dan hepar, nyeri tekan
epigastrik, hematemesis dan melena.
(6) B6 (Bone)
((1)Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 kulit sekitar wajah kemerahan, klien tampak
lemah, aktivitas menurun, pada derajat 3 dan 4 terdapat kekakuan otot,
pada derajat 3 dan 4 adanya ptekie atau bintik-bintik merah pada kulit,
akral klien hangat, biasanya timbul mimisan, berkeringat, kulit tampak
biru.
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((2)Palpasi, pada derajat 1 dan 2 hipotoni, kulit kering, elastisitas menurun,
turgor kulit menurun, terjadi peningkatan suhu tubuh, pada derajat 3 dan 4
pasien mengalami parese atau kekakuan bahkan kelumpuhan.
(7) B7 (Penginderaan)
((1)Penglihatan : pupil normalnya akan mengecil jika cahaya didekatkan,
konjungtiva normalnya merah muda, sclera tidak ada icterus, penglihatan
tajam, pergerakan bola mata mengikuti objek.
((2)Penciuman : adanya secret, penciuman tajam, tidak ada kelainan.
((3)Pendengaran : bentuk telinga normal, pendengaran taja, tidak ada kelainan.
((4)Pengecap : terkadang mengalami penurunan ketajaman perasa (fungsi
lidah agak terganggu)
((5)Peraba : bisa merasakan benda yang dipegang dan di raba.
(8) B8 (Sistem Endokrin)
Pada anak DHF tidak terjadi gangguan pada sistem hormon.
(Dianindriyani, 2011)
2.4.2

Analisa Data

Analisa data adalah kemampuan kognitif perawat dalam pengembangan daya
berfikir dan penalaran yang dipengaruhi latar belakang ilmu dan pengetahuan,
pengalaman, dan pengertian tentang substansi ilmu keperawatan dan proses
penyakit. Fungsi analisa data adalah perawat yang mengintepretasi 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.
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Dalam melakukan analisa data, perawat harus memperhatikan langkahlangkah sebagai berikut:
2.3.1.1 Validasi data kembali, teliti kembali data yang dikumpul
2.3.1.2 Identifikasi kesenjangan data
2.3.1.3 Susun kategori data secara sistematik dan logis
2.3.1.4 Identifikasi kemampuan dan keadaan yang menunjang asuhan
keperawatan klien
2.3.1.5 Buat hubungan sebab akibat antara data dengan masalah yang
timbul serta penyebabnya
2.3.1.6 Buat kesimpulan tentang kesenjangan yang ditemukan.
(Young Jabbar, 2014)
2.3.2

Diagnosa Keperawatan

2.3.2.1 Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue
2.3.2.2 Ketidakseimbangan

nutrisi

kurang

dari

kebutuhan

tubuh

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual
dan nafsu makan yang menurun
2.3.2.3 Resiko perdarahan berhubungan dengan penurunan faktor-faktor
pembekuan darah (trombositopenia)
2.3.2.4 Kekurangan volume cairan berhubungan dengan dehidrasi karena
peningkatan suhu tubuh
2.3.2.5 Nyeri akut berhubungan dengan kehilangan fungsi trombosit
agregasi
2.3.2.6 Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang
berlebih
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2.3.2.7 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi
(Nurarif dan Kusuma, 2015).
2.3.3 Perencanaan

2.3.3.1 Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue
Tabel 2.7 Intervensi keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses infeksi
virus dengue
No Tujuan/kriteria hasil

Intervensi

Rasional

1

1) Jelaskan pada

1) Untuk menambah

Setelah dilakukan
tindakan keperawatan

keluarga pasien

pengetahuan

selama 1 x 24 jam

tentang demam.

keluarga pasien.

2) Anjurkan orang tua

2) Untuk memberikan

diharapkan anak
menunjukkan suhu

untuk memberikan

rasa nyaman

dalam batas normal.

pakaian tipis dan

pakaian yang tipis

Dengan Kriteria Hasil :

mudah menyerap

mudah menyerap

keringat.

keringat dan tidak

1. Keluarga pasien
mampu menjelaskan

merangsang

kembali tentang

peningkatan suhu

demam.

tubuh.

2. Keluarga pasien

3) Anjurkan orang tua

3) Untuk mencegah

melaporkan suhu

untuk meningkatkan

dehidrasi pada

tubuh pasien mulai

asupan cairan pada

pasien.

turun.

pasien.

3. Keluarga pasien
mampumempraktekka

4) Ajarkan cara
mengompres yang

4) Dapat membantu
menurunkan suhu
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n teknik mengompres

benar yaitu lipat

dengan benar.

paha dan aksila.

4. Suhu tubuh dalam

5) Observasi suhu

tubuh pasien.

5) Suhu 38.9°C –

rentang normal 36,5 -

tubuh pasien,

41.1°C

37°C.

diaphoresis.

menunjukkan

5. Nadi 80 – 100x/menit.

proses penyakit

6. Tidak ada perubahan

infeksius akut

warna kulit.

demam yang

7. Akral hangat.
8. Pasien tidak lemah.

kembali normal.
6) Kolaborasi

6) Digunakan untuk

pemberian

mengurangi

antipiretik sesuai

demam dengan

kondisi pasien.

aksi sentral pada
hipotalamus
meskipun demam
mungkin dapat
berguna dalam
membatasi
pertumbuhan
organisme, dan
meningkatkan
autodestruksi dari
sel-sel yang
terinfeksi.
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2.3.3.2 Ketidakseimbangan

nutrisi

kurang

dari

kebutuhan

tubuh

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual
dan nafsu makan yang menurun.
Tabel 2.8 Intervensi keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak
adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun.
No

Tujuan/kriteria hasil

2

Setelah

Intervensi

dilakukan 1) Jelaskan

Rasional

pada 1) Untuk

tindakan keperawatan

keluarga

selama 2 x 24 jam

tentang

anak

nutrisi bagi pasien.

menunjukkan

pasien
pentingnya

tanda-tanda kebutuhan 2) Anjurkan

menambah

pengetahuan pasien
tentang

kebutuhan

nutrisi pasien.

pada 2) Pemberian makanan

nutrisi yang adekuat.

keluaga

Dengan Kriteria Hasil

untuk

:

makanan sedikit tapi

pemenuhan

sering.

pasien.

1. Keluarga

pasien

mampu

3) Berikan

menjelaskan

dalam

kembali

hangat.

tentang

pasien
memberikan

membantu

keadaan

nutrisi

yang

hangat

dapat

meningkatkan nafsu
makan pasien.

4) Ajarkan

peningkatan berat

pasien

badan

tabel

sesuai

untuk

makanan 3) Makanan

pentingnya nutrisi.
2. Adanya

sedikit tapi sering

keluarga 4) Tabel
membuat
pemenuhan

pemenuhan

nutrisi
membantu

dapat
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rentang

berat

badan ideal.
3. Nafsu

nutrisi harian bagi

mengontrol

pasien.

kebutuhan

makan

bertambah.

pada pasien.
5) Observasi

4. Porsi makan habis.

penurunan

5. Membran mukosa

badan.

adanya 5) Penurunan
berat

berat

badan

dapat

memperburuk

tidak pucat.
6. Bising

nutrisi

kondisi pasien.
usus 6) Observasi

normal.

nafsu 6) Nafsu makan yang

makan pasien.

baik

7. Tidak ada kram

dapat

mempercepat

abdomen.

penyembuhan
pasien.
7) Observasi

adanya 7) Untuk

mual dan muntah.
8) Kolaborasi
ahli

gizi

mengontrol

keadaan pasien.

dengan 8) Untuk
untuk

pemberian makanan.

membantu

pemenuhan
kebutuhan
pasien.

nutrisi
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2.3.3.3 Resiko perdarahan berhubungan dengan penurunan faktor-faktor
pembekuan darah (trombositopenit)
Tabel 2.9 Intervensi keperawatan resiko perdarahan berhubungan dengan
penurunan faktor-faktor pembekuan darah (trombositopeni).

No
3

Tujuan/kriteria
Intervensi
Rasional
hasil
Setelah
dilakukan 1) Monitor tanda-tanda 1) Penurunan trombosit
tindakan

penurunan trombosit

merupakan

tanda

keperawatan selama

yang disertai tanda

adanya

2x24 jam diharapkan

klinis.

pembuluh darah yang

kebocoran

pasien tidak terjadi

pada tahap tertentu

perdarahan

dapat

lanjut.

lebih
Dengan

tanda-tanda

Kriteria Hasil :
1) Keluarga

menimbulkan

seperti
dapat

mengetahui

klinis
epistaksis,

ptekie.
2) Anjurkan

pasien 2) Aktifitas pasien yang

tanda-tanda

untuk banyak istirahat

tidak terkontrol dapat

penurunan

(bedrest).

menyebabkan

trombosit.
2) Keluarga

terjadinya
mau

menganjurkan
kepada
untuk
istirahat

klien
banyak

perdarahan.
3) Kolaborasi, monitor 3) Dengan
trombosit
hari.

setiap

trombosit

yang dipantau setiap
hari, dapat diketahui
tingkat

kebocoran
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(bedrest).

pembuluh darah dan

3) Keluarga mampu

kemungkinan

mengetahui

perdarahan

perkembangan

dialami pasien.

trombosit.
4) Tidak

4) Antisipasi
ada

perdarahan.
5) Tidak

hematuria

adanya 4) Mencegah terjadinya
:

gunakan sikat gigi
ada

distensi abdomen.
6) Tidak

perdarahan

kebersihan

lebih

lanjut.

mulut,

berikan tekanan 5-

dan

10 menit.

7) Hemoglobin dan

perdarahan

yang lunak, pelihara

ada

hematomesis.

yang

5) Lindungi pasien dari 5) Untuk

mengurangi

trauma yang dapat

resiko

hematokrit dalam

menyebabkan

pada pasien.

batas normal.

perdarahan.
6) Kolaborasi, monitor 6) Dengan
trombosit
hari.

setiap

perdarahan

trombosit

yang dipantau setiap
hari, dapat diketahui
tingkat

kebocoran

pembuluh darah dan
kemungkinan
perdarahan
dialami pasien.

yang
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2.4.4.4 Kekurangan volume cairan berhubungan dengan dehidrasi karena
peningkatan suhu tubuh
Tabel 2.10 Intervensi keperawatan kekurangan volume cairan berhubungan
dengan dehidrasi karena peningkatan suhu tubuh.

No

Tujuan/kriteria hasil

4

Setelah

Intervensi

Rasional

dilakukan 1) Jelaskan pada orang 1) Agar orang tua mampu

tindakan keperawatan

tua

selama 1 x 24 jam

dampak yang timbul

yang timbul apabila

diharapkan

apabila

anak

pasien

menunjukkan
cairan

tanda

terpenuhi.

mengenai

anak

mengalami

memahami

dampak

kekurangan

cairan.

kekurangan cairan.

Dengan kriteria hasil : 2) Pertahankan catatan 2) Evaluator
1) Keluarga

pasien

mampu menjelaskan
kembali

input

dan

output

yang akurat.

status cairan. Perubahan
tiba-tiba

tentang

langsung

pada

badan

dicurigai

dampak yang timbul

kehilangan/retensi

apabila

cairan.

anak

kekurangan cairan.
2) Mempertahankan

3) Monitor

berat

status 3) Peningkatan

dehidrasi (observasi

suhu/memanjangnya

output urine sesuai

turgor

demam meningkatkan.

dengan

observasi membran

laju

mukosa, dan nadi

kehilangan

adekuat)

melalui

usia

dan

berat badan.
3) Nadi

80-

kulit,

jika

metabolik

dan
cairan

evaporasi
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100x/menit,

suhu

diperlukan.

tekanan

darah

tubuh dalam rentang

ortostatik berubah dan

normal 36,5 - 37°C.

peningkatan takikardia

4) Tidak ada tanda
dehidrasi,
turgor

menunjukkan

elastis

kekurangan

kulit

sistemik

membaik, membran 4) Observasi
mukosa

lembab,

tanda- 4) Memantau perubahan

tanda vital.

tanda-tanda vital pada

tidak ada rasa haus
yang berlebihan.

cairan

klien.
5) Anjurkan
untuk
banyak

klien 5) Untuk
minum
minimal

memenuhi

kebutuhan

cairan

tubuh peroral.

2500 cc atau sesuai
toleransi.
6) Kolaborasi
pemberian
intravena.

6) Cairan
cairan

dibutuhkan

dapat
untuk

mencegah dehidrasi.
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2.4.4.5 Nyeri akut berhubungan dengan kehilangan fungsi trombosit agregasi
Tabel 2.11 Intervensi keperawatan nyeri akut berhubungan dengan kehilangan
fungsi trombosit agregasi

No

Tujuan/kriteria hasil

5

Setelah

Intervensi

Rasional

dilakukan 1) Observasi tingkat 1) Untuk

mengetahui

tindakan keperawatan

nyeri anak dengan

nyeri yang dialami

selama 1 x 24 jam

melihat

oleh anak.

diharapkan rasa nyeri

wajah

pada anak berkurang.

anak/menggunaka

Dengan kriteria hasil :

n skala.

1) Keluarga

pasien 2) Observasi

ekspresi

faktor 2) Dengan mengetahui

mampu

yang

faktor-faktor

melaporkan

mempengaruhi

tersebut

maka

anak

perawat

dapat

tingkat

nyeri

kepada

petugas

terhadap

nyeri.

melakukan

kesehatan.
2) Keluarga

intervensi
pasien

sesuai

mampu

yang
dengan

masalah klien.

melaporkan faktor 3) Berikan posisi yang 3) Posisi yang nyaman
yang

nyaman

dan

mempengaruhi

ciptakan

suasana

anak

ruangan

yang

nyeri.

terhadap

tenang.

dan suasana yang
tenang

dapat

membuat

perasaan

anak

menjadi
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3) Keluarga

mau

nyaman.

memberikan posisi 4) Berikan
nyaman

dan

suasana

ruangan

yang tenang.
4) Keluarga

yang gembira bagi

aktifitas lain anak

anak

dapat

mampu

mengalihkan

perhatian

perhatiaan

anak

terhadap

nyeri.

terhadap nyeri.

ruangan 5) Ajarkan

yang gembira bagi

penurunan

anak.

secara

5) Tanda-tanda vital
dalam

untuk

mengalihkan

memberikan
suasana

suasana 4) Dengan melakukan

teknik
nyeri
non

5) Untuk
mengurangi/menek
an rasa nyeri.

farmokologis

rentang 6) Kolaborasi

6) Untuk

membantu

normal : -Nadi

pemberian

mengurangi/menek

6) Skala nyeri anak

analgesik.

an rasa nyeri.

berkurang 0-10
7) Wajah

tampak

rileks
8) Anak

tidak

meringis kesakitan
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2.4.4.6 Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang berlebih
Tabel 2.12 Intervensi keperawatan resiko syok hipovolemik berhubungan dengan
perdarahan yang berlebih

No

Tujuan/kriteria hasil

6

Setelah

Intervensi

Rasional

dilakukan 1) Jelaskan pada klien 1) Dengan melibatkan

tindakan keperawatan

dan keluarga tanda

klien dan keluarga

selama 2 x 24 jam

perdarahan,

maka

diharapkan

segera laporkan jika

perdarahan

terjadi perdarahan.

segera diketahui dan

darah

aliran

ke

jaringan

dan

tanda-tanda
dapat

tubuh kembali normal.

tindakan yang cepat

Dengan kriteria hasil :

dan

1) Keluarga

pasien

mampu

kembali
tanda

tentang

dapat

segera diberikan.
2) Observasi

menjelaskan

tepat

tanda- 2) Perawat perlu terus

tanda vital setiap 3

menerusmengobserv

jam atau lebih.

asi tanda-tanda vital

perdarahan

untuk

memastikan

dan segera melapor

tidak terjadi presyok

jika

syok.

terjadi

perdarahan.
2) Keluarga

3) Monitor

pasien

mengetahui

selama

perawatan

perkembangan

terutama saat terjadi
vital

umum pasien.

memonitor

kondisi

tanda-tanda

mau

keadaan 3) Untuk

perdarahan perawat
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pasien.

segera

3) Keluarga

pasien

tanda-tanda presyok

mampu mengetahui
keadaan

status 4) Mengidentifikasi

sirkulasi

4) Nadi 80-100x/menit
dan

syok.

umum 4) Monitor

pasien.

20-30x/menit

dalam normal.
5) Tidak

ada

darah,

warna

kulit,

denyut

jantung,

dan

mengontrol

keadaan

sirkulasi

darah, warna kulit,

ritme nadi perifer,

denyut

dan kapiler refill.

ritme

pernapasan
takipneu.

mengetahui

jantung,
nadi

serta

kapiler refill.
5) Kolaborasi

5) Cairan

intravena

6) Akral hangat.

pemberian cairan

diperlukan

7) Tidak ada tanda-

intravena.

mengatasi

tanda perdarahan.

kehilangan

untuk

cairan

tubuh secara hebat.
6) Kolaborasi

6) Untuk

mengetahui

pemeriksaan HB,

tingkat

kebocoran

PCV, Trombosit.

pembuluh

darah

yang dialami pasien
dan

untuk

acuan

melakukan tindakan
lebih lanjut.
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2.2.4.7 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber
informasi
Tabel 2.13 Intervensi keperawatan defisiensi pengetahuan berhubungan
dengan kurangnya sumber informasi

No
7

Tujuan/kriteria
Intervensi
hasil
Setelah dilakukan 1) Jelaskan
tindakan

definisi

keperawatan

DHF,

selama 1 x 24 jam

penyakit,

diharapkan pasien

gejala,

dan

penyebab

keluarga

mengerti

proses

penyakitnya

terapi.

tentang 1) Meningkatkan
penyakit
proses

serta
Dengan

kriteria hasil :
1) Keluarga pasien

pengetahuan

dan

mengurangi cemas.

tanda
identifikasi
dan

kondisi pasien.

dan 2) Jelaskan

program
perawatan

Rasional

tentang 2) Meningkatkan

program pengobatan

pengetahuan keluarga

dan

tentang

alternatif

pencegahan.
3) Tanyakan

cara

pencegahan.
kembali 3) Mereview

kembali

pengetahuan

apa

mampu

keluarga pasien dan

diinformasikan.

menjelaskan

pasien

kembali tentang

penyakit,

penyakitnya.

perawatan

2) Keluarga pasien

pengobatan.

tentang
prosedur
dan

yang

sudah
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mampu
menjelaskan
kembali tentang
program
pengobatan dan
alternatif
pencegahan.
3) Keluarga pasien
mampu
menjelaskan
kembali
penyakit

dan

prosedur
perawatan
pengobatan.

dan
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2.2.5

Pelaksanaan

Tindakan keperawatan mandiri dilakukan tanpa perintah dokter, tindakan
keperawatan mandiri ini ditetapkan dengan standar praktik American Nursing
Association (1973), undang-undang praktik perawat negara bagian dan kebijakan
institusi perawat kesehatan.
Tindakan keperawatan kolaboratif, diimplementasikan bila perawat bekerja
sama dengan anggota tim perawatan kesehatan yang lain dalam membuat
keputusan bersama yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah klien.
Dokumentasi tindakan keperawatan dan respons klien terhadap tindakan
keperawatan, dokumentasi merupakan pernyataan dari kejadian atau aktifitas yang
otentik dengan mempertahankan catatan-catatan yang tertulis. Dokumentasi
merupakan wahana untuk komunikasi dari salah satu profesional ke profesional
lainnya tentang status klien. Dokumentasi klien memberikan bukti tindakan
keperawatan mandiri dan kolaboratif yang diimplemetasikan oleh perawat.
(Rampengan T.H, 2007)
2.2.6

Evaluasi

2.2.6.7 Suhu tubuh kembali normal
2.2.6.8 Perdarahan tidak terjadi
2.2.6.9 Nafsu makan meningkat
(Rampengan T.H, 2007)
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Pathway
Arbovirus (melalui
nyamuk aedes aegypty
PGE₂ Hipothalamus

Hipertermi

Agregasi trombosit
Trombositopeni

Beredar dalam aliran
darah

Infeksi virus
dengue (viremia)

Membentuk &
melepaskan zat C3a,C5a

Mengaktifkan
sistem komplemen
Permeabilitas
membram meningkat

Peningkatan reabsorbsi
Na⁺ dan H₂O
Kerusakan endotel
pembuluh darah

Resiko syok hipovolemik

Merangsang &
mengaktivasi faktor
pembekuan

Renjatan hipovolemik
dan hipotensi
Kebocoran plasma

DIC
Resiko perdarahan

Perdarahan
Resiko perfusi
jaringan tidak efektif

Asidosis metabolik

Hipoksia jaringan

Resiko syok
(hipovolemik)

Kekurangan
volume cairan

Paru-paru
Efusi pleura

Hepar
Hepatomegali

Ke ekstravaskuler

Abdomen
Ascites
Mual, muntah

Ketidakefektifan
pola nafas

Penekanan intraabdomen
Nyeri

Gambar 2.1 pohon masalah pada pasien dengan diagnosa
DHF. Sumber Nuratif dan Kusuma NIC-NOC (2015)

Ketidakseimbanga
n nutrisi kurang
dari kebutuhan
tubuh
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BAB 3
TINJAUAN KASUS
Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penatalaksanaan pada anak
dengan DHF (Dengue Haemorragic Fever) grade II, maka penulis menyajikan
suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai 20
Desember 2019 jam 15.00 wib. Anamnesa diperoleh dari ibu klien dan file no.
Registrasi 004xxx sebagai berikut:
3.1 Pengkajian
3.1.1 Identitas Anak
Klien adalah seorang anak perempuan bernama An “N” lahir pada tanggal
27 November 2011. Usia saat ini 8 tahun, beragama Islam, bahasa yang
digunakan adalah bahasa Indonesia. Klien adalah anak pertama dari Tn. I
usia 40 tahun dan Ny N usia 30 tahun. Klien tinggal di desa Kedanten RT
2 RW 16 Gempol Pasuruan. Orang tua klien beragama Islam dan
pekerjaan ayah wiraswasta dan ibu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.
Klien MRS tanggal 17 Desember 2019 jam 10.00 WIB.
3.1.2 Riwayat Keperawatan
3.1.2.1 Keluhan Utama :
Ibu klien mengatakan anaknya mengeluh panas, tidak nafsu makan.
3.1.2.2 Riwayat penyakit saat ini :
Ibu klien mengatakan anaknya panas tinggi selama 5 hari sejak tanggal 12
Desember 2019. Klien mengeluh sakit dibagian perut. Ibu klien
mengatakan anaknya tidak mau makan. Ibu klien mencoba memberikan
kompres pada anaknya serta memberikan obat penurun panas berupa
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paracetamol sirup 2 sdt/hari. Tetapi panasnya tidak kunjung turun.
Kemudian tanggal 12 Desember 2019 keluarga klien membawa klien ke
IGD RSUD Bangil Pasuruan.
3.1.2.3 Riwayat Penyakit Sebelumnya :
3.1.2.4 Penyakit yang pernah diderita : Ibu klien mengatakan anaknya pernah
mengalami demam. Tetapi tidak pernah menderita demam berdarah.
3.1.2.5 Kecelakaan yang pernah dialami :Ibu klien mengatakan anaknya pernah
jatuh dari sepeda saat berusia 7 tahun.
3.1.2.6 Operasi : Ibu klien mengatakan anaknya tidak pernah menjalani operasi.
3.1.2.7 Alergi : Ibu klien mengatakan anaknya tidak mempunyai riwayat alergi.
3.1.3 Riwayat Persalinan: Ibu klien mengatakan anaknya lahir secara normal.
3.1.3.1 Pre natal care
Ibu klien mengatakan selama hamil ibu klien rutin kontrol ke bidan
sebulan sekali, imunisasi TT 7 kali, dan selama hamil ibu klien mengeluh
muntah-muntah.
3.1.3.2 Natal
Ibu klien mengatakan klien lahir secara normal di klinik dengan bantuan
bidan, lama persalinan 1 jam dan tidak ada komplikasi setelah melahirkan.
3.1.3.3 Post Natal
Ibu klien mengatakan keadaan bayinya normal dengan berat 3200 gr dan
panjang 43 cm.
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3.1.4 Riwayat Imunisasi :
Ibu klien mengatakan anaknya sudah dilakukan imunisasi sebanyak 5
macam imunisasi, yaitu BCG yang dilakukan 1 kali saat anaknya lahir,
reaksi setelah imunisasi anaknya mengalami panas. DPT yang dilakukan 3
kali, reaksi setelah imunisasi anaknya mengalami panas. Polio yang
dilakukan 3 kali, tidak ada reaksi setelah pemberian imunisasi. Campak
yang dilakukan 1 kali saat anaknya berusia 9 bulan, reaksi setelah
pemberian imunisasi anaknya mengalami panas, dan hepatitis yang
dilakukan 3 kali, reaksi setelah pemberian imunisasi anaknya mengalami
panas.
3.1.5 Riwayat Kesehatan Keluarga
3.1.5.1 Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga:
Orang tua klien mengatakan anggota keluarga tidak memiliki riwayat
penyakit seperti klien.
3.1.5.2 Lingkungan rumah dan komunitas:
Orang tua klien mengatakan lingkungan rumah jauh dari tempat
pembuangan sampah dan sungai. Dilingkungan rumah klien tidak ada
tetangga klien yang menderita demam berdarah. Di sekitar rumah klien
banyak terdapat genangan air. Di samping rumah banyak terdapat barang
bekas dan juga terdapat selokan air yang alirannya sering tidak lancar.
3.1.5.3 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan:
Orang tua klien mengatakan jarang membersihkan bak mandi di
rumahnya. Sering menggantung pakaian di luar lemari. Pada malam hari
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sering memakai obat nyamuk bakar, tetapi tidak terlalu efektif untuk
mengusir nyamuk.
3.1.6 Riwayat Tumbuh Kembang
3.1.6.1 Berat badan sebelum sakit :23kg, berat badan saat sakit : 22 kg berat badan
normal : 25,5 kg. Tinggi badan :123 cm
Umur (tahun) x 7 – 5) : 2
= (8 x 7 – 5) : 2 = 25,5 kg.
3.1.6.2 Erupsi gigi pertama :6 bulan, Jumlah gigi sekarang: 20 buah
3.1.6.3 Tahap perkembangan psikososial (sesuai usia):
Ibu klien mengatakan anaknya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di
sekolah, anak mampu ke sekolah sendiri. Anak mampu mengerjakan tugas
yang diberikan seperti menggambar.
3.1.6.4 Tahap perkembangan psikoseksual (sesuai usia):
Ibu klien mengatakan anaknya lebih suka bergaul dengan sesama jenis,
gaya pakaian yang meniru ibunya atau sesuai wanita, lebih suka bermain
masak-masak atau berdandan.
3.1.6.5 Perkembangan sosialisasi :
Ibu klien mengatakan anaknya sudah mulai bermain dengan temantemannya
3.1.6.6 Perkembangan bahasa :
Ibu klien mengatakan anaknya sudah lancar berbicara. Sering membaca
buku cerita.
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3.1.6.7 Kemampuan menolong diri sendiri :
Ibu klien mengatakan anaknya mampu menyiapkan persiapan sekolah
sendiri, mulai mampu mengerjakan tugas sekolah sendiri.

3.1.7 Genogram ( 3 generasi )
X

X

Keterangan :
:

: Laki-laki

:

: Perempuan

:X

: Laki-laki meninggal

X

: Perempuan meninggal

P

: Pasien

X

P

: Tinggal serumah
Gambar 3.1 Genogram keluarga anak N dengan diagnosa medis DHF di ruang
ashoka RSUD Bangil Pasuruan.
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3.1.8 Riwayat Nutrisi
3.1.8.1 Pemberian ASI
Ibu klien mengatakan pertama kali anaknya disusui setelah lahir. Waktu
pemberian ASI setiap kali anaknya menangis, lama pemberian ASI sampai
anaknya berusia 1 tahun 8 bulan. Ibu pasien mengatakan menurut
pengetahuannya, ASI adalah makanan penting untuk bayi supaya anaknya
tidak mudah sakit.
3.1.8.2 Pemberian susu formula :
Ibu klien mengatakan anaknya tidak diberi susu formula.
3.1.8.3 Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini
Ibu klien mengatakan saat anaknya berusia 0-6 bulan jenis nutrisi yang
diberikan adalah ASI dan tidak ada keluhan setelah pemberian. Saat
berusia 6-12 bulan nutrisi yang diberikan adalah ASI dan bubur dan
tidak ada keluhan setelah pemberian. Ibu klien mengatakan saat ini
anaknya diberikan nasi sebagai sumber nutrisinya dan tidak ada keluhan
setelah pemberian.
3.1.8.4 Pola nutrisi sehari-hari
Ibu klien mengatakan sebelum sakit selera makan anaknya baik,
frekuensi makan 3 kali sehari dengan makan habis 1 porsi, menu makan
nasi, tidak ada pantangan makanan, tidak ada pembatasan pola makan,
cara makan yaitu makan sendiri, ritual saat makan berdoa sebelum
makan. Ibu klien mengatakan pada saat sakit anaknya tidak mau makan,
frekuensi makan klien 3x5 sendok, menu makan nasi tim, sayur. lauk,
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tidak ada pembatasan pola makan, cara makan yaitu dengan disuapi oleh
ibunya, dan ritual saat makan berdoa.

3.1.8.5 Cairan
Ibu pasien mengatakan sebelum sakit kebutuhan cairan anaknya
tercukupi dengan pemberian air putih , frekuensi minum 3x sehari 400cc,
sehingga dalam sehari anaknya menghabiskan kurang lebih 1800 cc air
putih. Pada saat anaknya sakit, kebutuhan cairan tidak tercukupi dengan
pemberian air putih frekuensi minum 2 kali sehingga dalam sehari
anaknya menghabiskan 400cc air putih. Cara pemenuhan kebutuhan
cairan yang diberikan oleh ibunya sebelum sakit maupun saat sakit yaitu
dengan gelas.
Kebutuhan cairan
10 x 100 = 1000
10 x 50 = 500
2 x 20

=

40

Total

= 1540 cc / 24 jam

3.1.9 Riwayat Psikososial
3.1.9.1 Tempat tinggal anak :Ibu klien mengatakan anaknya tinggal bersama
orang tuanya.
3.1.9.2 Hubungan antar anggota keluarga : Ibu klien mengatakan hubungan antar
anggota keluarganya baik.
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3.1.9.3 Pengasuh anak :Ibu klien mengatakan yang mengasuh anaknya adalah
orang tuanya sendiri.
3.1.9.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak : Ibu klien mengatakan yang
dialami oleh anaknya adalah cobaan dari Tuhan dan pasti bisa
disembuhkan. Pada saat dikaji ibu mengatakan mengetahui tentang definisi
dan etiologi demam berdarah serta penatalaksanaan anak dengan demam
berdarah yaitu saat dirumah anak dibaringkan, baju dilonggarkan lalu di
usap-usap dengan air.
3.1.9.5 Dampak Hospitalisasi
Klien menangis saat disuntik, tidak mau ditinggal oleh ibunya, rewel,
kontak mata yang takut pada perawat, takut berinteraksi dengan orang
yang belum dikenal.
3.1.10 Observasi Dan Pengkajian Fisik
3.1.10.1 Keadaan umum klien: Cukup, GCS : 4-5-6
3.1.10.2 Tanda-tanda vital : Suhu : 38,60C, Nadi : 79x/mnt, Respirasi : 21x/mnt,
Tekanan darah : 100/70mmHg.
3.1.10.3 Antropometri : Tinggi badan : 123cm, Berat badan : sebelum sakit 23 kg,
saat sakit 22kg, berat badan normal 25,5 kg, LLA : 17cm, Lingkar dada :
63cm, Lingkar kepala : 65cm, Lingkar perut : 69cm
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan.
3.1.10.4 Sistem Pernafasan
1) Inspeksi : Bentuk dadasimetris, pola nafas reguler, irama teratur, jenis
reguler, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak ada alat bantu
pernapasan, respirasi 21x/mnt
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2) Palpasi : Vocal fremitus normal sama antara kanan dan kiri.
3) Perkusi : Perkusi thorax sonor.
4) Auskultasi : Suara nafas vesikuler
Masalah Keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan.
3.1.10.5 Sistem Kardiovaskuler
1) Inspeksi : Tidak ada cyanosis, tidak ada clubbing finger
2) Palpasi : Pulsasi kuat, CRT < 3 detik,
3) Perkusi : Normal redup/dullness
4) Auskultasi : Bunyi jantung S1 S2 tunggal.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.1.10.6 Sistem Persyarafan
Kesadaran composmentis, GCS : 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada kaku
kuduk, tidak ada nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis. Ibu
klien mengatakan saat di rumah anaknya tidur siang selama 2 jam dari
jam 13.00 WIB sampai jam 15.00 WIB, tidur malam selama 10 jam dari
jam 20.00 WIB sampai jam 06.00 WIB. Pada saat di Rumah Sakit,
anaknya tidur siang selama 3 jam dari jam 11.00 WIB sampai jam 14.00,
tidur malam selama 8 jam dari jam 21.00 WIB sampai jam 05.00 WIB.
Kesulitan tidur karena klien demam.
Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
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3.1.10.7 Sistem Genitourinaria
Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, warna
urine jernih, bau khas urin, dan frekuensi berkemih 3x sehari, jumlah
urine 1400 cc.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.1.10.8 Sistem Pencernaan
Inspeksi; Mukosa bibir kering, lidah bersih, rongga mulut bersih,
keadaan gigi bersih, tidak ada kesulitan menelan, bentuk abdomen
simetris, normal, supel. Pemeriksaan palpasi diperoleh tidak terdapat
nyeri tekan pada abdomen. Pemeriksaan perkusi diperoleh perut tidak
kembung, suara tympani. Keluarga pasien mengatakan pasien sudah
buang air besar 1x / hari, konsistensi lunak, warna kuning, bau khas
feses, tidak ada pemakaian obat pencahar. Bising usus normal 20x/menit.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.1.10.9 Sistem Muskuloskeletal dan integumen
Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : bebas ( pasien aktif dalam
bergerak), Kekuatan otot/tonus otot tidak terkaji. Saat dilakukan
pemeriksaan pasien rewel, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit
hangat, akral hangat, turgor elastis, kelembapan baik dan lembab, tidak
ada oedema. Ditemukan bintik-bintik merah pada kulit (ptekie). Di
bagian lengan, dilakukan tes RL dengan cara menahan tensi 5 menit
sistol (100) dan diastol (70) hasilnya muncul bintik-bintik merah di
bagian lengan klien.

77

Masalah Keperawatan :Tidak ada masalah keperawatan
3.1.10.10 Sistem Penginderaan
1) 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, pergerakan bola mata normal kanan / kiri
2) Hidung : mukosa lembab, tidak ada sekret
3) Telinga : bentuk simetris kanan / kiri, ketajaman pendengaran baik
kanan / kiri, cara mengetesnya dengan menggunakan jam tangan
4) Perasa : bisa merasakan rasa pahit, asam, manis dan asin, cara
mengetes dengan cara anak diberi permen, dan kuah yang terasa
asin.
5) Peraba : normal dengan cara mengetesnya menggunakan jari-jari
tangan.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.1.10.11 Sistem Endokrin: : Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada
pembesaran kelenjar parotis.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
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3.1.10.12 Hasil Pemeriksaan Diagnostik
Tabel 3.1 Hasil laboratorium tangal 18-12-2019
Pemeriksaan

Hasil

Satuan

Nilai rujukan

Leukosit (WBC)

5,14

x10³/uL

5,5-14,5

Neurofil

3,3

x10³/UL

Limfosit

4,3

x10³/uL

1,5-9,0

Monosit

0,6

x10³/uL

1,4-3,0

Eosinofil

0,01

x10³/uL

0,5-087

Basofil

0,07

10/fl

0-0,19

Neutrofil %

H 63,3

%

0-0,3

Limfosit %

L 23,2

%

32-54

Monosit %

H 12,6

%

28-70

Eosinofil %

0,0

%

-3-6

Basofil %

H 1,3

%

-0-3

Eritrosit (BRC)

H 5,307

%

0-1

Hemoglobin

14,64

9/uL

4-5,2

Hematokrit (HCT)

43,3

%

11,5-15,3

MCV

79,6

IL

MCH

75,70

%

35-45

MCHC

32,24

%

77-96

hemologi

darah

lengkap

(HGB)
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RPW

L 11,22

%

33-75

PLT

L 6,5

X10³/med

25-33

MPV

13,45

FL

32-36

3.1.10.13 Terapi tanggal 12 Desember 2019
3.1.13.1 Infus makro 21 tpm : D5 ¼ ns 1500cc/hari = Mencukupi kebutuhan
cairan makanan.
3.1.13.2 Inj = OMZ 2 x 20 mg/hari = Untuk lambung atau mual.
3.1.13.3 Vicilin 3 x 2 cc/hari = Untuk antibiotik.
3.1.13.4 Infus Paracetamol 2 x 500mg / hari = Untuk menurunkan panas.

3.2 Analisa Data
Tanggal

: 18-12-2019

Nama pasien : An. N

Umur

: 8 tahun

No. RM

: 004xxx

Tabel 3.1 Analisa Data Pada An. N Dengan Diagnosa Medis DHF Di Ruang
Ashoka RSUD Bangil Pasuruan
No Data

Etiologi

Masalah
Keperawatan

1.

DS : Ibu klien mengatakan Arbovirus (melalui Hipertermi
anaknya panas tinggi selama 5 nyamuk
hari.

Panasnya

aedes

terus-menerus aegypti)

selama 5 hari.
DO : TTV
-

Td : 100/70 mmHg

Beredar
aliran darah

dalam
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-

N : 79 x/mnt

-

S : 38,6°c di bagian Infeksi
aksila

virus

dengue (viremia)

-

Rr : 21 x/mnt

-

Akral hangat

-

Terdapat

Mengaktifkan
bintik-bintik sistem komplemen

merah (ptekie)
Membentuk

&

melepaskan

zat

C3a, C5a

PGE₂Hipothalamus

Hipertermi

2.

DS : Ibu klien mengatakan Peningkatan

Ketidakseimbangan

anaknya tidak mau makan.

reabsorbsi Na⁺ dan nutrisi kuurang dari

DO :

H₂O

-

Nafsu makan menurun

-

Berat

badan

sebelum Permeabilitas

sakit : 23 kg
-

Berat badan sekarang :22 meningkat
kg

-

membran

Berat badan normal :

kebutuhan tubuh
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25,5 kg

Resiko

-

LLA : 17 cm

hipovolemik

-

Membran mukosa kering

-

Makan habis 5 sendok Renjatan
setiap kali makan

hipovolemik

syok

dan

hipotensi

Kebocoran plasma

Ke ekstravaskuler

Abdomen
Ascites

Ketidakseimbangan
nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh

3.2.1

Daftar Masalah Keperawatan

3.2.1.1 Hipertermi
3.2.1.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
3.2.2 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas
3.2.2.1 Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue.
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DS: Ibu klien mengatakan anaknya panas tinggi selama 5 hari. Panasnya
terus-menerus selama 5 hari.
DO: Td : 100/70, N : 79 x/mnt, S : 38,6°c, Rr : 21 x/mnt, akral hangat,
terdapat bintik-bintik merah (ptekie).
3.2.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake yang tidak adekuat.
DS: Ibu klien mengatakan anaknya tidak mau makan.
DO: Nafsu makan menurun, berat badan sebelum sakit : 23 kg, berat badan
sekarang : 22 kg, berat badan normal : 25,5 kg, LLA : 17 cm, membran
mukosa kering, membran mukosa kering, makan habis 3x5 sendok.
3.3 Rencana Tindakan Keperawatan
Tanggal

: 18-12-2019

Nama pasien : An. N

Dx medis

: DHF

No. RM

: 004xxx

Tabel 3.2 Rencana Tindakan Keperawatan Hipertermi
No.

Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Rasional

Dx
1.

Setelah

dilakukan 1) Jelaskan

pada 1) Agar

tindakan

keluarga

keperawatan selama

tentang

tentang

2x24 jam diharapkan

peningkatan suhu

peningkatan suhu

suhu

tubuh

tubuh.

tubuh.

turun

atau

batas

klien

klien

keluarga

klien mengetahui

dalam 2) Anjurkan kepada 2) Untuk
normal.

Dengan kriteria hasil

keluarga
memberikan

klien

mempertahankan
suhu

tubuh
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:

pakaian tipis dan
1) Orangtua

normal.

menyerap

klien mampu
menjelaskan

keringat.
3) Ajarkan

pada 3) Kompres

kembali

keluarga

tentang

untuk

dapat

demam.

mengompres

menurunkan

menggunakan air

suhu,

melaporkan

hangat

mengurangi

suhu

tubuh

lipatan tubuh.

klien

sudah 4) Observasi

2) Keluarga

normal.

klien

pada

pada

tubuh

dan

penguapan.

suhu 4) Suhu

tubuh.

3) Orang

lipatan

tua

38,6°c

menunjukkan
proses

penyakit

klien mampu

infeksius

akut

mendemonstr

demam

yang

asikan ulang

kembali normal.

cara

5) Observasi akral.

5) Apabila

mengompres

dingin

dengan baik

menandakan

dan benar.

hipotensi.

4) Suhu

akral

tubuh 6) Observasi adanya 6) Jika warna kulit

dalam

perubahan warna

biru menandakan

rentang

kulit.

sianosis.

normal 36,8°- 7) Kolaborasi

7) Digunakan untuk
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37,5° C.
5) Nadi 60-110
x/mnt

dengan tim medis

mengurangi

untuk pemberian

demam.

antipiretik sesuai

6) Akral hangat

dengan

7) Warna

klien.

kulit

kondisi

normal

Tabel 3.2 Rencana Tindakan Keperawatan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh
No. Dx

Tujuan/Kriteria

Intervensi

Rasional

hasil
2.

Setelah

dilakukan 1) Jelaskan

pada 1) Untuk menambah

tindakan

keluarga

keperawatan selama

tentang nutrisi.

2x24

klien

jam

diharapkan
terjadi

pengetahuan
kepada
klien

tidak

2) Untuk

menjaga
makanan

nafsu

makan.

keluarga pasien

asupan

Dengan

kriteria

untuk

yang

memberikan

klien.

1) Keluarga
klien
mampu
menjelaskan

tentang

nutrisi.

penurunan 2) Anjurkan

hasil :

keluarga

makan

dibutuhkan

sedikit

tapi sering.
3) Observasi
intake

3) Untuk
dan

makanan

menjaga
yang
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kembali

output

tentang

makanan.

nutrisi.

4) Observasi

2) Keluarga

masuk.

BB 4) Untuk memantau

klien.

apabila

melaporkan

penurunan

nafsu makan

badan.

klien

5) Kolaborasi

meningkat.

dengan tim gizi

3) Berat badan
kembali

pemberian diet.

normal.
4) Nafsu
makan
meningkat.
5) Porsi makan
habis
porsi.

untuk

1

terjadi
berat

5) Untuk meperbaiki
status nutrisi.
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3.4 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN
Nama pasien : An. A

No. RM: 004xxx

Umur: 8 tahun

Tabel 3.3 Implementasi Keperawatan Pada Anak N Dengan Diagnosa Medis DHF
Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan
No. Tanggal Jam

Implementasi

Nama/tanda

dx
1.

tangan
18-122019

14.00 1. Menjelaskan kepada keluarga klien
tentang demam.
-

Keluarga klien dapat memahami
menjelaskan

kembali

tentang

demam
14.32 2. Menganjurkan keluarga klien untuk
memberikan

pakaian

tipis

yang

menyerap keringat.
-

Ibu klien mau untuk memberikan
pakaian yang tipis dan mengikutri
intruksi perawat.

14.35 3. Mengajarkan kepada keluarga klien
cara mengompres dengan benar di
lipatan paha dan aksila.
-

Ibu klien dapat mendemonstrasikan
ulang tentang cara mengompres
yang benar.

15.00 4. Mengobservasi TTV klien.
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- Td : 100/60 mmHg
- N : 79 x/mnt
- S : 38,6°c
- Rr : 21 x/mnt
- Akral hangat
- Warna kulit kemerahan
15.20 5. Memberi obat antipiretik.
1. Mengganti infus : D5 ¼ ns 500 cc
21 tpm
2. Mengganti infus Paracetamol 500
mg
3. Melakukan injeksi iv : Viccilin = 2
cc
2.

18-122019

08.00 1. Menjelaskan

pada

keluarga

klien

tentang pentingnya nutrisi.
-

Keluarga

klien

memahami

tentang

mengatakan
kebutuhan

nutrisi.
08.05 2. Menganjurkan keluarga untuk klien
untuk tetap memberi makan sedikit tapi
sering.
-

Keluarga klien mengatakan klien
mau makan meskipun sedikit.

08.10 3. Mengobservasi intake makanan.
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-

Ibu

klien

mengatakan

menghabiskan

makan

anaknya
habis

5

sendok makan. Klien mengatakan
tidak mual.
08.30 4. Mengobservasi berat badan klien.
-

1

19-122019

Berat badan klien 22 kg.

09.00 1. Menganjurkan keluarga klien untuk
memberikan

pakaian

tipis

yang

menyerap keringat, karena pakaian
yang tipis dapat menyerap keringat dan
mempertahankan sudu tubuh.
-

Ibu klien mau untuk memberikan
pakaian yang tipis.

10.00 2. Mengobservasi TTV klien.
- Td : 100/60 mmHg
- N : 79 x/mnt
- S : 38°c
- Rr : 21 x/mnt
- Akral teraba hangat
- Warna kulit tidak tampak kemerahan
10.20 3. Memberi obat.
1. Mengganti infus D5 ¼ NS : 500 cc
21 tpm
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2. Mengganti

infus

Paracetamol

500mg
3. Melakukan injeksi iv OMZ = 20 mg
4. Melakukan injeksi iv Viccilin = 2
cc

2

19-122019

11.00 1. Menganjurkan keluarga klien untuk
tetap memberi makan sedikit tapi
sering.
-

Keluarga klien mengatakan klien
mau makan meskipun sedikit.

12.00 2. Mengobservasi

intake

dan

output

makanan.
-

Ibu

klien

mengatakan

anaknya

menghabiskan makan ½ porsi.
14.00 3. Mengobservasi berat badan klien.
( Berat badan klien 22 kg).

1

20-122019

10.10 1. Mengobservasi TTV klien.
- Td : 100/70 mmHg
- N : 79 x/mnt
- S : 37,5°c
- Rr : 21 x/mnt
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- Akral teraba hangat
- Warna kulit tidak kemerahan
11.20 2. Memberi obat.
1. Menggati infus : D5 ¼ ns 500cc 21
tpm
2. Mengganti

infus

Paracetamol

500mg
3. Melakukan injeksi iv OMZ = 20 mg
4. Melakukan injeksi iv Viccilin = 2
cc

2.

20-122019

12.00 1. Menganjurkan keluarga untuk klien
untuk tetap memberi makan sedikit tapi
sering.
-

Keluarga klien mengatakan klien
makan sudah habis 1 porsi.

12.30 2. Mengobservasi

intake

dan

output

makanan.
-

Ibu

klien

mengatakan

anaknya

menghabiskan makan 1 porsi.
12.45 3. Mengobservasi berat badan klien.
-

Berat badan klien 22 kg.
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3.5 Evaluasi Keperawatan
3.5.1

Catatan Perkembangan

Nama pasien : An. N

Umur : 8 tahun

No. RM: 004xxx

Tabel 3.4 Catatan Perkembangan Pada An. N Dengan Diagnosa Medis
DHF Di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan
Tanggal Diagnosa keperawatan
18-12-

1.

Hipertermi

2019

proses
dengue

infeksi

Catatan perkembangan

Paraf

b.d. S : Ibu klien mengatakan suhu
virus tubuh anaknya sedikit berkurang.
Ibu mengatakan sudah melakukan
pengompresan

dengan

benar

dilipatan paha dan aksila.
O:
-

Td: 100/60mmHg

-

N: 80x/mnt

-

Rr: 24x/mnt

-

Suhu: 38,6°c

-

Akral hangat

-

Tidak

terjadi

perubahan

warna kulit
-

Kulit tidak kemerahan

A : Masalah belum teratasi
P : Intervensi dilanjutkan
No 2,4,5,6,7
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18-12-

2. Ketidakseimbangan S : Ibu klien mengatakan sudah

2019

nutrisi

kurang

dari mengerti tentang manfaat nutrisi.

kebutuhan tubuh b.d.
intake

nutrisi

-

Ibu

klien

mengatakan

yang

anaknya sudah mau makan

tidak adekuat dan nafsu

dan menghabiskan makan 5

makan menurun

sendok makan.
O : K.u cukup
Klien tampak lemah
Menghabiskan makan 5 sendok
makan. Berat badan 22 kg
A : Masalah teratasi sebagian
P : Intervensi dilanjutkan
No 2,3,4,5

19-12-

1.

Hipertermi

2019

proses
dengue

infeksi

b.d. S : Ibu klien mengatakan suhu
virus tubuh anaknya sudah mulai turun.
Ibu mengatakan sudah melakukan
pengompresan

dengan

dilipatan paha dan aksila.

O:
-

Td: 100/60mmHg

-

N: 80x/mnt

-

Rr: 24x/mnt

benar
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-

Suhu: 38°c

-

Akral hangat

-

Tidak

terjadi

perubahan

warna kulit
-

Kulit tidak kemerahan

A : Masalah teratasi sebagian
P : Intervensi dilanjutkan
No 2,4,5,6,7

19-12-

2. Ketidakseimbangan S : Ibu klien mengatakan sudah

2019

nutrisi

kurang

dari mengerti tentang manfaat nutrisi.

kebutuhan tubuh b.d.
intake

nutrisi

-

Ibu

klien

mengatakan

yang

anaknya sudah mau makan

tidak adekuat dan nafsu

dan menghabiskan makan ¼

makan menurun

porsi.
O : K.u cukup
Klien terlihat sedikit lemas
Menghabiskan makan ½ porsi
A : Masalah teratasi sebagian
P : Intervensi dilanjutkan
No 2,3,4,5
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3.5.2

Evaluasi Akhir

Nama pasien : An. N

Umur : 8 tahun

No. RM: 004xxx

Tabel 3.5 Evaluasi Akhir Pada An. N Dengan Diagnosa Medis DHF Di
Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan
Tanggal Diagnosa keperawatan

Evaluasi

20-12-

Hipertermi b.d. proses S : Ibu klien mengatakan anaknya

2019

infeksi dengue

sudah tidak panas.
O:
-

K.u baik

-

Akral hangat

-

Tidak ada perubahan warna
kulit

-

Td: 100/70mmHg

-

N: 80x/mnt

-

Rr: 24x/mnt

-

Suhu: 36,8°c

A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan
(Pasien pulang)

20-12-

Ketidakseimbangan

2019

nutrisi

kurang

S : Ibu klien mengatakan anaknya
dari sudah mau makan

Paraf
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kebutuhan tubuh b.d O :
intake

nutrisi

yang

-

Pasien tidak lesu

tidak adekuat dan nafsu

-

Pasien sudah mau makan

makan menurun

-

Makan 3 kali sehari 1 porsi
habis. Berat badan 22 kg.

A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan
(Pasien pulang)
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BAB 4
PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan
secara langsung pada An Tn I dengan diagnosa medis Demam Berdarah di ruang
Ashoka RSUD Bangil yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi.
4.1 PENGKAJIAN
Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan karena
penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu
untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan keluarga secara
terbuka, mengerti dan kooperatif.
Identitas klien : Pada tinjauan pustaka pada pasien DHF, angka kejadian DHF
sering menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 15 tahun namun juga bisa
menyerang dewasa. (Susilaningrum, 2013), Sedangkan dari hasil tinjauan kasus
ditemukan hal yang sama yaitu anak-anak dengan usia kurang dari 15 tahun
rentan terhadap demam berdarah. Pada pengkajian ini tidak terdapat kesenjangan
antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena pada tinjauan kasus anak yang
terkena demam berdarah berusia kurang dari 15 tahun. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Subahagio (2009) yang dikutip oleh Ryanka dkk (2014),
mengungkapkan bahwa faktor resiko dominan kejadian DSS menjelaskan 17%
pasien demam berdarah proporsi kejadian dialami kelompok usia <5 tahun
(58,8%). Anak yang usianya lebih muda memiliki faktor daya tahan tubuh yang
belum sempurna bila dibandingkan dengan dewasa sehingga anak beresiko
96
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terkena penyakit lebih tinggi termasuk terkena penyakit yang disebabkan oleh
virus dengue. Menurut opini penulis tidak ditemukan kesenjangan pada tinjauan
pustaka dan tinjauan kasus.
4.1.1

Riwayat Keperawatan

4.1.1.1 Keluhan Utama :
Pada tinjauan pustaka anak dengan DHF biasanya tampak demam tinggi dengan
suhu > 38°C. Klien tampak lemah. Pada tinjauan kasus didapatkan data ibu klien
mengatakan anaknya mengeluh panas, tidak nafsu makan, hasil pemeriksaan TTV
diperoleh suhu 38,6°C, nadi 79x/mnt. Peneliti berpendapat tidak ditemukan
kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan pustaka. Demam yang muncul
pada klien merupakan akibat dari proses viremia sehingga merangsang
hipotalamus menyebabkan peningkatan suhu. Virus dengue yang telah masuk ke
tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal ini menimbulkan reaksi oleh
pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan (zat
bradikinin, serotonin, trombin, histamin) terjadinya peningkatan suhu. (Aryu,
2019). Sedangkan pada penelitian Doen et al, (2016). Gejala tersebut biasanya
disertai mual, muntah, ruam di kulit, kadang gejala ringan & dapat disalah artikan
sebagai flu atau infeksi virus lainnya. Anak-anak lebih rentan terkena penyakit
DHF ini yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti karena anak-anak
masih dalam masa pertumbuhan dan sistem imunnya belum berkembang
sepenuhnya seperti pada orang dewasa. (Doen et al, 2016)
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4.1.1.2 Riwayat Penyakit Saat Ini :
Pada tinjauan pustaka didapatkan efek dari demam dengue tersebut yaitu demam
akut disertai nyeri kepala, nyeri belakang mata, pendarahan, leucopenia. Yang
mengakibatkan demam selama 2-7 hari dengan ditandai nyeri kepala, mual
muntah, tidak nafsu makan, diare, ruam pada kulit, uji tourniquet positif, adanya
petekie, penurunan kesadaran atau gelisah, nadi cepat atau lemah, hipotensi,
tekanan darah turun, perfusi perifer turun dan kulit dingin atau lembab. Sedangkan
hasil dari tinjauan kasus diperoleh klien mengeluh demam, tidak ada mimisan,
nafsu makan menurun, tidak ada diare, tidak terjadi penurunan kesadaran /
gelisah, CRT < 3 detik, suhu 38,6°C, nadi 79x/mnt, rr : 21x/mnt, ada ptekie, akral
hangat. Antara tinjauan kasus dengan tinjauan pustaka terdapat beberapa
kesenjangan antara lain : klien tidak diare, tidak terjadi penurunan kesadaran /
gelisah, tidak ada perdarahan, tidak terjadi penurunan perfusi perifer. Menurut
peneliti hal ini terjadi karena klien berada pada grade II, sehingga pada klien
belum terjadi kegagalan sirkulasi. Kegagalan sirkulasi ditemukan pada klien
dengan DHF grade III & IV. Pada pasien DHF grade III ditemukannya tanda
kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lembut, tekanan nadi menurun atau
hipotensi, disertai kulit dingin, lembab dan pasien menjadi gelisah. (Nuratif &
Hardhi, 2015).
4.1.1.3 Riwayat Penyakit Sebelumnya :
Pada tinjauan pustaka diperoleh anak bisa mengalami serangan ulang
DHF, dengan tipe virus yang lain. Pada tinjauan kasus ibu klien
mengatakan anaknya pernah mengalami demam. Tetapi tidak pernah
menderita demam berdarah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
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susilaningrum, 2013 tidak ada penyakit yang diderita secara spesifik dan
ada kemungkinan anak yang telah terjangkit penyakit DHF bisa berulang
lagi. Tetapi penyakit ini tidak ada hubungannya dengan penyakit yang
pernah diderita dahulu karena penyakit DHF ini tergantung dari
lingkungannya tinggal atau bepergian ke daerah yang beriklim tropis.
(Susilaningrum, 2013). Menurut peneliti terdapat kesenjangan antara
tinjauan pustaka & tinjauan kasus dimana pasien tidak pernah mengalami
DHF sebelumnya. Kejadian DHF pada pasien ini merupakan pertama
kalinya menderita DHF. DHF yang terjadi pada pasien ada hubungan
dengan kondisi lingkungan rumah pasien yang banyak genangan air dan
barang bekas yang dapat menampung air.
4.1.1.4 Riwayat penyakit yang pernah diderita oleh keluarga :
Menurut tinjauan pustaka diperoleh adanya riwayat dari keluarga yang
menderita DHF. Menurut tinjauan kasus orang tua klien mengatakan
anggota keluarga tidak memiliki riwayat penyakit seperti klien.
Menurut peneliti ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan
kasus, meskipun tidak ada anggota keluarga yang menderita DHF,
kejadian DHF pada klien dapat disebabkan karena faktor lingkungan
dan perilaku orang tua klien yang jarag menguras bak mandi dan
kebiasaan menggantung pakaian. Menurut HL Blum, derajat kesehatan
dipengaruhi 4 (empat) macam faktor yaitu lingkungan, perilaku,
pelayanan kesehatan, dan hereditas. Lingkungan rumah sebagai media
interaksi antara vektor penular penyakit demam berdarah dengan
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manusia sehingga memiliki peran penting dalam penularan penyakt
DHF. (Notoasmojo, S, 2012)

4.1.1.5 Kondisi lingkungan rumah dan komunitas :
Menurut tinjauan pustaka orang tua klien mengatakan lingkungan
rumah jauh dari tempat pembuangan sampah dan sungai. Di
lingkungan sekitar rumah klien tidak ada tetangga klien yang
menderita demam berdarah. Di sekitar rumah klien banyak terdapat
genangan air. Di samping rumah banyak terdapat barang bekas dan
juga terdapat selokan air yang alirannya sering tidak lancar. Menurut
Soedarmo, (2013). Nyamuk Aedes Aegypti betina suka bertelur di atas
permukaan air pada dinding vertikal bagian dalam tempat-tempat yang
berisi sedikit air. Air harus jernih dan terlindungi dari cahaya matahari
langsung. Tempat yang dipilih ialah tempat air di dalam rumah atau
dekat rumah bukan di got atau comberan. Tempat yang tertutup
longgar lebih disukai oleh nyamuk betina sebagai tempat bertelur
dibandingkan dengan tempat air yang terbuka. Tempat penampungan
air bersih yang disukai nyamuk antara lain : bak mandi, tempayan,
drum air, tangki air, barang-barang bekas yang menampung sisa-sisa
air hujan seperti ban bekas, potongan bambu, kaleng, botol, & wadah
air lainnya. Pada penyakit DHF ini hanya nyamuk betina yang
menggigit. Kondisi rumah penduduk yang tidak sehat dapat berpotensi
sebagai tempat penyebaran berbagai macam penyakit. Seperti DHF
yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti. Dan umumnya penularan
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terjadi di dalam rumah. Menurut peneliti kondisi lingkungan sekitar
rumah klien yang banyak terdapat genangan air dan barang bekas
merupakan kondisi yang sangat tepat untuk temat perindukan nyamuk
Aedes Aegipty berkembang biak.

4.1.1.6 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan :
Menurut tinjauan pustaka orang tua klien mengatakan jarang
membersihkan bak mandi di rumahnya. Sering menggantung pakaian
di luar lemari. Pada malam hari sering memakai obat nyamuk bakar,
tetapi tidak terlalu efektif untuk mengusir nyamuk. Menurut peneliti
perilaku pencegahan PSN yang kurang diperhatikan dan sering
diabaikan merupaka salah satu faktor penyebab terjadina DHF.
Menurut Widagdo (2012) tindakan pencegahan terjadinya DBD
dengan cara merubah kebiasaan hidup sehari-hari. Salah satunya
dengan melakukan 3M yaitu mengubur, menguras, menutupi, dan
menggunakan bubuk abate.

4.1.2

Observasi dan pemeriksaan fisik

4.1.2.1 Antropometri
Pada tinjauan pustaka pemeriksaan antropometri yang meliputi : Tinggi
badan : 123 cm, Berat badan : 22 kg, LLA : 16 cm, Lingkar dada : 63 cm, Lingkar
kepala : 65 cm, Lingkar perut : 69 cm. Sedangkan pada tinjauan kasus Tinggi
badan : 123 cm, Berat badan : 8,5 kg, LLA : 16 cm, Lingkar dada : 63 cm,
Lingkar kepala : 65 cm, Lingkar perut : 69 cm. Pada pengkajian ini tidak terdapat
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kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena Tinggi badan : 123
cm, Berat badan : 22 kg, LLA : 16 cm, Lingkar dada : 63 cm, Lingkar kepala : 65
cm, Lingkar perut : 69 cm. Opini penulis yaitu: Menurut penulis Terjadinya
perubahan berat badan disebabkan karena nafsu makan klien menurun yang
disebabkan karena peningkatan suhu tubuh.
4.1.2.2 Sistem Pernafasan
Menurut tinjauan pustaka didapatkan data Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 :
pola nafas regular, retraksi otot bantu nafas tidak ada, pola napas normal, RR dbn
(-), pada derajat 3 dan 4 : pola nafas ireguler, terkadang terdapat retraksi otot
bantu nafas, pola nafas cepat dan dangkal, frekuensi nafas meningkat, terpasang
alat bantu napas. Palpasi, vocal fremitus normal kanan-kiri. Auskultasi, adanya
suara tambahan ronchi, wheezing, pada derajat 3 dan 4 adanya cairan yang
tertimbun pada paru, rales (+), ronchi (+). Perkusi, pada derajat 1 dan 2 terdapat
suara sonor. Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan data bentuk dada: simetris,
pola nafas : reguler, irama :teratur, jenis : reguler, suara : vesikuler, susunan ruas
tulang belakang : tidak ada lordosis, kifosis, vocal fermitus : getaran kanan dan
kiri sama, retraksi otot bantu nafas: tidak ada, perkusi thorax: sonor, alat bantu
pernafasan: tidak ada, batuk : tidak ada, warna sputum: tidak ada. Pada pengkajian
ini tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena
pada pada tinjauan kasus pola nafas regular, retraksi otot bantu nafas tidak ada,
pola napas normal. Opini penulis: Menurut penulis tidak terjadi kesenjangan
derajat 1 dan 2 karena klien tidak mengalami adanya kelainan pada sistem
pernapasan.
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4.1.2.3 Sistem Sirkulasi
Pada tinjauan pustaka didapatkan Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 pucat, pada
derajat 3 dan 4 tekanan vena jugularis menurun. Pada grade 1 dapat terjadi
hemokonsentrasi. Uji torniquet positif. Trombositopeni. Palpasi, pada derajat 1
dan 2 nadi teraba lemah, kecil, tidak teratur, pada derajat 3 tekanan darah
menurun, nadi lemah, kecil, tidak teratur, pada derajat 4 tensi tidak terukur,
ekstremitas hangat, nadi tidak teraba.Perkusi, pada derajat 1 dan 2 normal redup,
ukuran dan bentuk jantung secara kasar pada kasus demam haemoragic fever
masih dalam batas normal.Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 bunyi jantung S1, S2,
tunggal, pada derajat 3 dan 4 bunyi jantung S1, S2 tunggal. Sedangkan pada
tinjauan kasus ditemukan nyeri dada : tidak ada, irama jantung: reguler, pulsasi
:kuat, posisi : radialis, bunyi jantung: S1 S2 tunggal, CRT : <2 detik, cyanosis :
Tidak, clubbing finger : tidak. Pada pengkajian ini tidak terdapat kesenjangan
antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena tinjauan kasus pulsasi kuat dan
tidak ada sianosis.
4.1.2.4 Sistem Persyarafan
Pada tinjauan pustaka didapatkan data Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 tidak
terjadi penurunan tingkat kesadaran (apatis, somnolen, stupor, koma) atau gelisah,
pada derajat 3 dan 4 terjadi penurunan tingkat kesadaran (apatis, somnolen,
stupor, koma) atau gelisah, GCS menurun, pupil miosis atau midriasis, reflek
fisiologis atau reflek patologis. Palpasi, pada derajat 3 dan 4 biasanya adanya
parese, anestesia. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan hasil kesadaran :
composmentis, GCS: 4-5-6, orientasi : baik, kejang tidak, kaku kuduk tidak, nyeri
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kepala tidak. Pada pengkajian ini tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan
pustaka dan tinjauan kasus, karena pada tinjauan kasus tidak terdapat perbedaan
tingkat kesadaran. Menurut penulis tidak ada kesenjangan pada tinjauan pustaka
dan tinjauan kasus.
4.1.2.5 Sistem Perkemihan
Pada tinjauan pustaka Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 produksi urin menurun
(oliguria sampai anuria), warna berubah pekat dan berwarna coklat tua pada
derajat 3 dan 4. Palpasi, pada derajat 3 dan 4 ada nyeri tekan pada daerah simfisis.
Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan bentuk alat kelamin: normal, uretra:
normal, kebersihan alat kelamin: bersih, frekuensi berkemih: 3x/hr, warna kuning,
baukhas, produksi urin sebelum sakit 1700 ml/hr, saat sakit 1400ml/hr, tempat
yang digunakan : toilet, alat bantu yang digunakan : tidak ada, masalah eliminasi
urine: tidak ada. Pada pengkajian ini terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka
dan tinjauan kasus, yaitu pada tinjauan pustaka terdapat penurunan produksi urin
dan perubahan warna urin yang pekat. Sedangkan pada tinjauan kasus tidak
ditemukan data tersebut. Menurut penulis penurunan jumlah urine pada klien
disebabkan karena suhu tubuh klien mengalami peningkatan. Dan kebutuhan
cairan lebih banyak sehingga produksi urine menurun.
4.1.2.6 Sistem Pencernaan
Pada tinjauan pustaka Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 BAB, konsistensi (cair,
padat, lembek), frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, mukosa mulut kering,
perdarahan gusi, gusi tampak kotor, nyeri telan, mual muntah, nafsu makan
berkurang. Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 bising usus (dengan menggunakan
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diafragma stetoskop), peristaltik usus meningkat (gurgling) > 5-20 menit dengan
durasi 1 menit pada derajat 3 dan 4. Perkusi, pada derajat 1 dan 2 mendengar
adanya gas, cairan atau massa (-), hepar dan lien tidak membesar suara tymphani,
pada derajat 3 dan 4 terdapat hepar membesar. Palpasi, pada derajat 1 dan 2 nyeri
tekan (+), hepar dan klien tidak teraba, pada derajat 3 dan 4 pembesaran
limpha/spleen dan hepar, nyeri tekan epigastrik, hematemesis dan melena.
Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan mulutmukosa : lembab, bibir : normal,
lidah : bersih, kebersihan rongga mulut:bersih, kebiasaan gosok gigi : 2 kali
sehari, keadaan gigi :bersih, nyeri tekan : lokasikuadran III, peristaltic3-5x/mnt,
kebiasaan BAB :1x/hr, konsistenlembek, warnakuning, baukhas, tempat yang
biasa digunakan : toilet, masalah eliminasi alvi: tidak, pemakaian obat pencahar :
tidak memakai. Pada pengkajian ini tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan
pustaka dan tinjauan kasus.
4.1.2.7 Sistem Muskuloskeletal & Integumen
Pada tinjauan pustaka Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 kulit sekitar wajah
kemerahan, klien tampak lemah, aktivitas menurun, pada derajat 3 dan 4 terdapat
kekakuan otot, pada derajat 3 dan 4 adanya ptekie atau bintik-bintik merah pada
kulit, akral klien hangat, biasanya timbul mimisan, berkeringat, kulit tampak biru.
Palpasi, pada derajat 1 dan 2 hipotoni, kulit kering, elastisitas menurun, turgor
kulit menurun, terjadi peningkatan suhu tubuh, pada derajat 3 dan 4 pasien
mengalami parese atau kekakuan bahkan kelumpuhan. Sedangkan pada tinjauan
kasus ditemukan kemampuan pergerakan sendi dan tungkai (ROM) : bebas,
kekuatan otot/tonus otot 5-5-5-5, fraktur : tidak, dislokasi : tidak ada, kulit: bersih,
kemerahan, akral : hangat, turgor: elastis, kelembapan : lembab, oedema : tidak
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ada, kebersihan kulit : bersih. Menurut penulis terdapat kesenjangan antara
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yaitu pada tinjauan kasus turgor kulit tidak
menurun, elastisitas tidak menurun. Hal ini disebabkan pada klien belum terjadi
kegagalan sirkulasi.
4.1.2.8 Sistem Penginderaan
Pada tinjauan pustaka Penglihatan : pupil normalnya akan mengecil jika
cahaya didekatkan, konjungtiva normalnya merah muda, sclera tidak ada icterus,
penglihatan tajam, pergerakan bola mata mengikuti objek. Penciuman : adanya
secret, penciuman tajam, tidak ada kelainan. Pendengaran : bentuk telinga normal,
pendengaran tajam, tidak ada kelainan. Pengecap : terkadang mengalami
penurunan ketajaman perasa (fungsi lidah agak terganggu). Peraba : bisa
merasakan benda yang dipegang dan di raba. Sedangkan pada tinjauan kasus mata
pupil: isokor, reflekcahaya : baik, konjungtiva: merah muda, sklera: putih,
palpebra: tidak ada oedem, ketajaman penglihatan: baik, strabismus: tidak ada,
alat bantu: tidak memakai alat bantu, pergerakan bola mata : normal, hidung
mukosa hidung : lembab, sekret: tidak ada, ketajaman penciuman : normal, alat
bantu : Tidak memakai alat bantu, Kelainan lain: Tidak ada, Telinga Bentuk
telinga : simetris kanan kiri, ketajaman pendengaran: baik, alat bantu : tidak
memakai alat bantu, kelainan lain : tidak ada. Perasa : manis, pahit, asam, asin,
peraba : normal. Pada pengkajian ini terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka
dan tinjauan kasus, yaitu pada tinjauan pustaka diperoleh data : pengecap
terkadang mengalami penurunan ketajaman perasa sedangkan pada tinjauan kasus
tidak ditemukan perubahan pada indera perasa. Hal ini disebabkan karena adanya
peningkatan suhu tubuh karena virus Dengue.
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4.1.2.9 Sistem Endokrin
Pada tinjauan pustaka pada anak dengan diagnosa medis DHF tidak terjadi
gangguan pada sistem hormon. Sedangkan pada tinjauan kasus tidak ada
pembesaran kelenjar thyroid maupun kelenjar parotis, tidak terjadi hiperglikemi
maupun hipoglikemi. Pada pengkajian ini tidak ada kesenjangan antara tinjauan
pustaka dan tinjauan kasus, karena pada tinjauan kasus tidak ada pembesaran
kelenjar thyroid maupun kelenjar parotis, tidak terjadi hiperglikemi maupun
hipoglikemi.
4.2 Diagnosa Keperawatan
Diagnosa keperawatan yang muncul berdasarkan tinjauan pustaka yaitu :
4.2.1

Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue

4.2.2

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan
yang menurun

4.2.3

Resiko

perdarahan

berhubungan

dengan

penurunan

faktor-faktor

pembekuan darah (trombositopenia)
4.2.4

Kekurangan volume cairan berhubungan dengan

dehidrasi karena

peningkatan suhu tubuh
4.2.5

Nyeri akut berhubungan dengan kehilangan fungsi trombosit agregasi

4.2.6

Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang berlebih

4.2.7

Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi
(Nurarif dan Kusuma, 2015).
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Dari tujuh diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka tidak semua muncul
pada tinjauan kasus. Terdapat dua diagnosa yang muncul pada tinjauan kasus
yaitu :
Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue.
Ketidakseimbangan nutrisikurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan
yang menurun.
(Nurarif dan Kusuma, 2015).
Opini penulis: mengapa ada beberapa diagnosa yang tidak muncul di
tinjauan kasus, karena pada tinjauan kasus diagnosa yang paling
menonjol didapatkan
4.2.8

Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus Dengue

4.2.9

Ketidakseimbangan

nutrisi

kurang

dari

kebutuhan

tubuh

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual
dan nafsu makan yang menurun.
Diagnosa keperawatan yang tidak muncul di tinjauan kasus:
1. Resiko perdarahan berhubungan dengan penurunan pembekuan
darah.
Menurut opini penulis: tidak terjadi resiko perdarahan karena pada
tinjauan kasus tidak ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan.
2. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan dehidrasi karena
peningkatan suhu tubuh.
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Menurut opini penulis: tidak terjadi kekurangan volume cairan karena
pada tinjauan kasus tanda-tanda yang mengarah pada diagnosa
tersebut kurang akurat.
3. Nyeri akut berhubungan dengan kehilangan fungsi trombosit
agregasi.
Menurut opini penulis: tidak ada diagnosa nyeri akut karena pada
tnjauan kasus tidak terjadi atau tidak ditemukan adanya nyeri
penekanan intra abdomen.
4. Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang
berlebih.
Menurut opini penulis: tidak ada diagnosa resiko syok hipovolemik
karena pada tinjauan kasus tidak ditemukan adanya tanda-tanda syok
pada klien.
5. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi.
Menurut opini penulis tidak terjadi defisit pengetahuan karena pada
tinjauan kasus klien sangat kooperatif & mengetahui tentang
penyakitnya.

4.3

Intervensi Keperawatan
Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dari dari tinjauan kasus. Pada

tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang mengacu pada
pencapaian tujuan. Sedangkan pada tinjauan kasus perencanaan menggunakan
sasaran, dalam intervensinya dengan alasan penulis ingin berupaya memandirikan
klien dan keluarga dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan melalui
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peningkatan pengetahuan (Kognitif), Ketrampilan mengenai masalah (Afektif),
dan perubahan tingkah laku klien (Psikomotor).
Dalam tujuan pada tinjauan kasus dicantumkan kriteria hasil waktu
pengkajian pada kasus nyata dengan keadaan pasien langsung. Intervensi diagnosa
keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terdapat
kesamaan namun masing-masing intervensi tetap mengacu pada sasaran , data dan
kriteria hasil yang telah ditetapkan.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam diharapkan suhu
tubuh klien turun/dalam batas normal. Dengan kriteria hasil : Orang tua klien tahu
tentang penyebab peningkatan suhu tubuh, Orang tua klien mau mengompres
menggunakan air hangat pada lipatan tubuh, Orang tua klien mau memakaikan
pakaian yang tipis, Akral hangat, Tidak terjadi perubahan warna kulit, Observasi
ttv TD 100/70 mm hg, N 79x/mnt, S 37°c, Rr 21x/mnt.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan nutrisi
klien teratasi. Dengan kriteria hasil: Orang tua klien mengetahui tentang tentang
pentingnya nutrisi, Orang tua klien mampu memenuhi kebutuhan nutrisi klien,
Orang tua klien mampu memenuhi kebutuhan cairan klien, Pemenuhan nutrisi
klien terpenuhi.

4.3 Implementasi Keperawatan
Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, implementasi yang dilakukan pada
klien tidak ada kesenjangan karena peneliti menggunakan implementasi yang
sama dengan tinjauan pustaka, tetapi pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum
dapat direalisasikan karena masih direncanakan dalam bentuk tulisan belum
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diimplementasikan langsung (Mitayani, 2010). Sedangkan pada kasus nyata
pelaksanaan

telah

disusun

dan

direalisasikan

pada

klien

dan

ada

pendokumentasian serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan ke klien.
Menjelaskan

pada

orang

tua

klien

penyebab

meningkatnya

suhu

tubuh.Mengajarkan pada orang tua klien untuk mengompres menggunakan air
hangat di bagian lipatan tubuh. Menganjurkan pada orang tua klien untuk
memakaikan klien pakaian tipis. Mengobservasi suhu tubuh klien. Mengobservasi
akral klien. Mengobservasi perubahan warna kulit.
Menjelaskan pada orang tua klien tentang pentingnya nutrisi. Menganjurkan
pada orang tua klien untuk memberikan makanan sedikit tapi sering.
Menganjurkan pada orang tua klien untuk memberikan banyak cairan pada klien.
Mengkolaborasi dalam pemberian nutrisi yang sesuai untuk klien.

4.4 Evaluasi Keperawatan
Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena kasus semu
sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan, karena dapat diketahui
keadaan pasien dan masalahnya secara langsung (Rahmaryna, 2011).
Orang tua klien mengatakan suhu tubuh anaknya turun. S= 36,7c, Akral
hangat, Tidak terjadi perubahan warna kulit, Nafsu makan membaik, Pemenuhan
cairan terpenuhi. Masalah teratasi. Intervensi dihentikan.
Orang tua klien mengatakan anaknya sudah mau makan. Masalah teratasi.
Intervensi dihentikan.
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BAB 5
PENUTUP
Setelah

penulis

melakukan

pengamatan

dan

melaksanakan

asuhan

keperawatan secara langsung pada anak dengan kasus demam berdarah di ruang
Ashoka RSUD Bangil, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan
keperawatan pada anak dengan diagnosa medis demam berdarah.
5.1 Kesimpulan
Dari hasil uraian yang telah diuraikan tentang asuhan keperawatan pada anak
dengan diagnosa demam berdarah, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
5.1.1

Pada pengkajian klien didapatkan hipertermi, hipertermi diakibatkan

karenapeningkatan suhu tubuh dan proses infeksi dengue.Dan keseimbangan
nutrisi disebabkan oleh nafsu makan menurun. Pada waktu sebelum MRS
klien sudah panas tinggi. Didapatkan data fokus klien panas tinggi, suhu
tubuh 38,6°C. Didapatkan data pengkajian klien tidak nafsu makan, tubuh
klien lemah. Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai : bebas ( pasien aktif
dalam bergerak), Kekuatan otot/tonus otot tidak terkaji. Saat dilakukan
pemeriksaan pasien rewel, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit hangat,
akral hangat, turgor elastis, kelembapan baik dan lembab, tidak ada oedema.
Ditemukan bintik-bintik merah pada kulit (ptekie).
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5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul adalah hipertermi, ketidakseimbangan
nutrisi.
5.1.3 Hipertermi

berhubungan

dengan

infeksi

virus

dengue

sehingga

menimbulkan panas tinggi. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan
dengan tujuan hipertermi dapat teratasi. Kriteria hasilnya keadaan umum
composmentis, suhu tubuh dalam batas normal, nadi dan RR dalam rentang
normal, akral hangat, tidak ada perubahan warna kulit. Ketidakseimbangan
nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak
adekuat dan nafsu makan menurun. Setelah dilakukan tindakan asuhan
keperawatan dengan tujuan kebutuhan nutrisi yang adekuat. Kriteria
hasilnya porsi makan habis, BB sesuai dengan BB normal.
5.1.4 Beberapa tindakan mandiri keperawatan pada klien dengan demam berdarah
yaitu menganjurkan keluarga klien untuk mengompres apabila klien
mengalami demam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis
melibatkan klien secara aktif dalam pelaksanaan asuhan keperawatan karena
banyak tindakan keperawatan yang memerlukan kerjasama antara perawat
dan klien.
5.1.5 Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat dicapai karena adanya kerjasama
yang baik antara klien dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada an. N sudah
sesuai dengan harapan dan masalah teratasi.
5.2

Saran
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :

114

5.2.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya dalam asuhan keperawatan pada anak DHF.
5.2.2 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit
Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah sakit
agar dapat melakukan asuhan keperawatan anak dengan DHF dengan baik
5.2.3 Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti
berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan
pada anak dengan DHF.
5.2.4 Bagi profesi kesehatan
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada anak dengan
DHF.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

Pokok Bahasan

: Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Sasaran

: Keluarga pasien di rumah sakit

Tempat

: Ruang Ashoka RSUD Bangil Sidoarjo

Hari/Tangal

: Kamis, 19 Desember 2019

Alokasi waktu

: 30 menit / 15.00-15.30

Penyuluh

: Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo

I. TUJUAN UMUM
Setelah dilakukan atau diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang penyakit
demam berdarah selama di rumah sakit, keluarga klien mampu memahami atau
mengerti mengenai penyakit demam berdarah.
II. TUJUAN KHUSUS
Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang penyakit demam
berdarah, diharapkan keluarga klien dapat mengetahui tentang:
1) Apa pengertian penyakit demam berdarah?
2) Apa penyebab penyakit demam berdarah?
3) Bagaimana tanda dan gejala penyakit demam berdarah?
4) Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pada penyakit demam berdarah?
5) Bagaimana pengobatan dan perawatan penyakit demam berdarah?

III. STRATEGI PELAKSANAAN
1. Metode:
Ceramah & Tanya jawab
2. Media:
Leaflet
IV. MATERI YANG DIBERIKAN
1) Apa pengertian penyakit demam berdarah?
2) Apa penyebab penyakit demam berdarah?
3) Bagaimana tanda dan gejala penyakit demam berdarah?
4) Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pada penyakit demam
berdarah?
5) Bagaimana pengobatan dan perawatan penyakit demam berdarah?
V. KEGIATAN PENYULUHAN
No. FASE

1.

KEGIATAN

KEGIATAN

PENYULUH

PESERTA

Pra

Menyiapkan Satuan

Interaksi

Acara Penyuluhan &

WAKTU

3 menit

bahan untuk leaflet.
2.

Kerja

1) Membuka kegiatan

Menjawab salam

dengan

Mendengarkan

mengucapkan

Memperhatikan

salam.

1 menit

2) Memperkenalkan

Memperhatikan

1 menit

Memperhatikan

1 menit

Memperhatikan

1 menit

Memperhatikan

1 menit

Bertanya dan

10 menit

diri.
3) Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
4) Memberikan leaflet
penyakit demam
berdarah.
5) Menyebutkan
materi yang akan
diberikan.
6) Menggali
pengetahuan

menjawab

keluarga klien

pertanyaan yang

mengenai penyakit

diajukan

demam berdarah.
7) Menjelaskan

Memperhatikan

10 menit

Bertanya dan

10 menit

tentang pengertian
penyakit demam
berdarah.
8) Memberi
kesempatan kepada

menjawab

klien untuk

pertanyaan yang

mengajukan

diajukan

pertanyaan

kemudian
menjawab
pertanyaan.
3.

Evaluasi

Keluarga klien

Menjawab

mengerti tentang

pertanyaan

10 menit

materi yang telah
diberikan, dan keluarga
klien dapat menjawab
pertanyaan yang
diberikan.
4.

Terminasi

1) Mengakhiri

Mendengarkan

pertemuan &
mengucapkan
terima kasih atas
partisipasi keluarga
klien.
2) Mengucapkan

Membalas salam

salam penutup

VI. SETTING
1. Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
2. Waktu : jam 15.00
3. Tempat : Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan
4. Setting Tempat : Duduk di kursi bersisihan

1 menit

VII. KRITERIA EVALUASI
1. Evaluasi struktur kesiapan materi : Kesiapan SAP
2. Kesiapan media : Leaflet, peserta hadir di tempat penyuluhan.
3. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di ruang Ashoka RSUD Bangil
Pasuruan.
4. Hasil penyuluhan : Memberi pertanyaan pada keluarga klien.

1) Apa pengertian penyakit demam berdarah?
2) Apa penyebab penyakit demam berdarah?
3) Bagaimana tanda dan gejala penyakit demam berdarah?
4) Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pada penyakit demam
berdarah?
5) Bagaimana pengobatan dan perawatan penyakit demam berdarah?

MATERI PEMBAHASAN
1. Definisi
Demam Berdarah Dengue / DBD (secara medis disebut Dengue
Haemoragic Fever / DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue
yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus.
Virus ini akan mengganggu kinerja darah kapiler dan system pembekuan darah,
sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan. Demam Berdarah Dengue
tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai
penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui nyamuk. (Prasetyo,
2012).
2. Etiologi
Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk aedes.
Di Indonesia dikenal dua jenis nyamuk Aedes yaitu :
1. Aedes Aegypti
1) Paling sering ditemukan
2) Adalah nyamuk yang hidup di daerah tropis, terutama hidup dan
berkembang biak di dalam rumah, yaitu di tempat penampungan air jernih
atau tempat penampung air di sekitar rumah.
3) Nyamuk ini sepintas lalu tampak berlurik, berbintik-bintik putih.
4) Biasanya menggigit pada siang hari, terutama pada pagi dan sore hari.
5) Jarak terbang 100 meter

2. Aedes Albopictus
1) Tempat habitatnya di tempat bersih. Biasanya di sekitar rumah atau
pohon-pohon, seperti pohon pisang, pandan, dan kaleng bekas.
2) Menggigit pada siang hari.
3) Jarak terbang 50 meter.
(Vyas, et al, 2014).
3. Tanda dan Gejala
1. Demam tinggi selama 5-7 hari
2. Mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, konstipasi
3. Adanya bintik-bintik merah
4. Sakit kepala
5. Sianosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, nadi cepat
dan lemah. (Suriadi dan Rita yuliani, 2006)
4. Komplikasi
1. Ensepalopati : Demam tinggi, gangguan kesadaran disertai atau tanpa kejang.
2. Disorientasi : Kehilangan daya untuk mengenal lingkungan, terutama yang
berhubungan dengan waktu, tempat, dan orang.
3. Shock : Keadaan kesehatan yang mengancam jiwa ditandai dengan
ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen untuk mencukupi
kebutuhan jaringan.
4. Effusi pleura : Suatu keadaan terdapatnya cairan dengan jumlah berlebih.
5. Asidosis metabolik : Kondisi dimana keseimbangan asam basa tubuh
terganggu karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya
produksi bikarbonat.

6. Anoksia jaringan : Suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan
pertukaran udara pernafasan, mengakibatkan oksigen berkurang (hipoksia)
disertai dengan peningkatan karbondioksida (hiperkapnea).
7. Penurunan kesadaran : Keadaan dimana penderita tidak sadar dalam arti tidak
terbangun secara utuh sehingga tidak mampu memberikan respon yang
normal terhadap stimulus.
(Suriadi dan Rita yuliani, 2006)
5. Cara Pencegahan Penyakit
Ada 2 macam pemberantasan vektor antara lain:
1) Menggunakan Insektisida
Yang lazim digunakan dalam program pemberantasan demam berdarah
dengue adalah malathion untuk membunuh nyamuk dewasa dan temephos
(abate) untuk membunuh jentik (larvasida). Cara penggunaan malathion ialah
dengan pengasapan atau pengabutan. Cara penggunaan temephos (abate)
ialah dengan pasir abate ke dalam sarang-sarang nyamuk aedes yaitu bejana
tempat penampung air bersih, dosis yang digunakan ialah 1 ppm atau 1 gram
abate SG 1% per 10 liter air.
Pencegahan Biologis : Memelihara ikan
Pencegahan Kimia : Abate, Larvasida
2) Tanpa Insektisida
Caranya adalah:
(1) Menguras bak mandi, tempayan dan tempat penampung air minimal 1 x
seminggu (perkembangan telur nyamuk lamanya 7-10 hari).

(2) Menutup tempat penampungan air rapat-rapat. Membersihkan halan
rumah dari kaleng bekas, botol pecah dan benda lain yang
memungkinkan nyamuk bersarang.
(Hadinegoro, 2005)
Penatalaksanaan
1. Tirah baring atau istirahat baring
2. Diet makan lunak
3. Minum banyak (2-2,5 liter/24 jam) dapat berupa : susu, teh manis, sirup dan
beri penderita sedikit oralit, pemberian cairan merupakan hal yang paling
penting bagi penderita DHF
4. Pemberian cairan intravena (biasanya ringer laktat, NaCl Faali) merupakan
cairan yang paling sering digunakan.
5. Monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam (suhu, nadi, tensi, pernafasan) jika
kondisi klien memburuk, observasi ketat tiap jam
6. Periksa Hb, Ht dan trombosit setiap hari
7. Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan asetaminopen.
(Tarwoto Wartonah, 2006).
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