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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyakit demam berdarah adalah penyakit infeksi oleh virus yang di
tularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti (Krishna, 2013: 38).Demam
Berdarah Dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus
dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat di tularkan melalui
nyamuk (Prasetyo, 2012). Banyak masyarakat yang menggangap air rebusan daun
ubi jalar sebagai obat mujarap untuk menyembuhkan penyakit DBD. Informasi
tersebut beredar secaara luas di media sosial. Namun beluum ada riset yang
membuktikan bahwa daun ubi jalar dapat meningkatkan trombosit. Ucap Dr
Danang di lansir dalam detik health bahwa daun ubi jalar sebenarnya belum ada
penelitian secara spesifik akan meningkatkan trombosit kemungkinan daun ubi
jalan bila di gunakan untuk penyyembuhan DBD hanya untuk meningkatkan
nafsu makan ke arah stamina bukan secara langsung untuk meningkatkan
trombosit dan menyembuhkan DBD (Muslimah, 2016).
Setelah penurunan jumlah kasus pada 2017-2018 peningkatan tajam dalam
kasus diamati pada tahun 2019 di wilayah pasifik barat peningkatan kasus telah
diamati di Australia, Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura,
Vietnam sementara Den-2 di laporkan di Kaledonia Baru dan Den-1 di Polinesia
Prancis. Wabah demam berdarah juga telah di laporkan di Konggo, Pantai
Gading, Tanzinia di wilayah Afrika; Beberapa negara di wilayah Amerika juga
telah mengamati peningkatan. Di perkirakan 500.000 orang dengan demam
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berdarah berat memerlukan rawat inap setiap tahun, dan dengan perkiraan 2,5%
kasus kematian, setiap tahun. Namun, banyak negara telah mengurangi tingkat
fatalitas kasus menjadi kurang 1% dan secara global, 28% penurunan dalam kasus
fatalitas telag di catat antara 2010sampai 2016 dengan peningkatan yang
signifikan dalam manajemen kasus melalui peningkatan kapasitas di tingkat
negara (World Health Organization, 2019) Kementrian kesehatan mencatat angka
kasus DBD pada 1 Februari 2019 tercatat 15.132 kasus dengan angka kematian
mencapai 145 jiwa di seluruh Indonesia. Direktur Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan
provinsi dengan kasus DBD dan kematian akibat DBD paling banyak saat ini
adalah Provinsi Jawa Timur dengan 3.074 kasus dan 52 kematian. Berdasarkan
data dari RSUD Bangil dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2019 di dapatkan
data penderita DBD pada anak berjumlah 78 penderita (Rekam medis RSUD
Bangil, Pasuruan)
Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit dengan vektor
nyamuk. Demam berdarah dengue di sebabkan oleh virus dengue (DEN-1, DEN2, DEN-3, dan DEN-4). Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan
nyamuk aedes aegypti atau Ae. Albopictus. Nyamuk penular DBD terdapat hampir
di seluruh Indonesia (Widagdo, 2011). DBD ditandai dengan riwayat demam akut
antara 2-7 hari, uji bendung positif, petekie, ekimosis, purpura, perdarahan
mukosa, hematemesis atau melena, trombositopenia (jumlah trombosit <
100.000/ul), kebocoran plasma seperti; efusi pleura, asites atau hipoproteinemia (
Nurarif, 2015 ). Kompikasi yang sering terjadi pada ppenyakit DBD adalah
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ensefalopati, kerusakan hati, kerusakan otak, kejang-kejang dan syok bahkan bila
sudah para dapat menimbulkan kematian (Soedarto, 2012).
Cara pencegahan DBD dapat di lakukan melalui 4 tindakan pertama
preventif seperti melakukan 3M (Menguras, Mengubur dan Menutup), yang kedua
yaitu tindakan Kuratif dapat di lakukan dengan memberikan perawatan medis
seperti pemberian vaksin dan obat kepada penderita DBD, yang ketiga tindakan
rehabilitatif seperti melakukan kunjungan kerumah-rumah pasien sebagai tindak
lanjut perawatan yang telah di berikan pelayanan kesehatan setempat atau bisa
juga dengan memberikan motivasi dan dukungan agar menjaga kesehatan dan
perilaku agar terhindar dari terserang penyakit dbd lagi, dan yang terakhir
tindakan promotof dapat di lakukan dengan cara melakukan penyuluhan ke
masyarakat

tentang

penyebab

demam

berdarah,

pencegahan

dan

penanggulangannya.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimanakah asuhan keperawatan pada anak R dengan diagnosa DHF di
Ruang Ashoka RSUD Bangil?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak R dengan diagnosa DHF di
Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.3.2 Tujuan Khusus
1.3.2.1 Mengkaji anak R dengan diagnosa DHF di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
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1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada anak R dengan diagnoosa DHF
di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada anak R dengan diagnosa DHF
di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.3.2.4 Melaksanakan rencana tindakan keperawatan pada anak R dengan
diagnosa DHF di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada anak R dengan diagnosa DHF di
Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak R dengan diagnosa
DHF di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
1.4 Manfaat Penelitian
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh
1.4.1 Akademis, hasil tindak kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya dalam asuhan keperawatan
1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini bermanfaat bagi
1.4.2.1 Bagi profesi keperawatan
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah
wacana keilmuan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
pada pasien DHF.
1.4.2.2 Bagi Rumah Sakit
Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan salah satu contoh hasil dalam
melakukan tindakan keperawatan bagi pasien khususnya dengan DHF.
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1.4.2.3 Bagi Institusi Pendidikan
Manfaat praktis bagi instansi akademik yaitu dapat digunakan sebagai
referensi bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan DHF.
1.4.3.4 Bagi Pasien dan Keluarga
Manfaat Karya Tulis Ilmiah ini bagi pasien dan keluarga yaitu agar
pasien dan keluarga mengetahui tentang penyakit Dengue Hemoragic
Fever serta perawatan yang benar agar klien mendapat perawatan yang
tepat.
1.4.3.5 Bagi Peneliti
Memperoleh

pengalaman

dalam

mengaplikasikan

hasil

riset

keperawatan, khususnya studi kasus tentang kasus DHF.
1.5 Metode Penulisan
1.5.1 Metode
Metode deskriptif yaitu metode 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, perencenaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
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1.5.2 Teknik pengumpulan data
1.5.2.1 Wawancara
Data diambil atau diperoleh melalui percakapan baik dengan klien,
keluarga, maupun tim kesehatan lain.
1.5.2.2 Observasi
Data yang diambil melalui pengamatan.
1.5.2.3 Pemeriksaan
Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang dan
menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya.
1.5.3 Sumber Data
1.5.3.1 Data Primer
Data yang diperoleh dari klien.
1.5.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang
terdekat klien, catatan medik 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.
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1.6 Sistematika Penulisan Metode
Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami studi
kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1.6.1 Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan,
motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.
1.6.2 Bagian inti , terdiri dari lima bab, yang masing – masing bab terdiri dari sub
bab berikut ini.
1.6.2.1 Bab 1 : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,
manfaat penelitian , sistematika penulisan studi kasus
1.6.2.2 Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis
dan asuhan keperawtan klien dengan diagnose DHF serta kerangka
masalah
1.6.2.3 Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian,
diagnose, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
1.6.2.4 Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan
kenyataan yang ada dilapangan
1.6.2.5 Bab 5 : Penutup , berisi tentang simpulan dan saran
1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustakan dan lampiran

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 ini akan di uraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit
dan asuhan keperawatan pada anak dengan DHF konsep penyakit akan di uraikan
definisi, etiologi, dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan
diuraikan masalah-masalah yang mucul pada DHF dengan melakukan asuhan
keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnose, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi.
2.1 Konsep Penyakit
2.1.1 Pengertian
Demam Berdarah Dengue/DBD (Dengue Hemorragic Fever/DHF)
adalah penyakit yang di sebabkan oleh virus Dengue yang di tularkan
melalui nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus. Virus ini akan
menggangu kinerja darah kapiler dan sistem pembekuann darah, sehingga
mengakibatkan perdarahan- perdarahan. Demam Berdarah Dengue tidak
menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai
penyebab demam berdarah hanya dapat di tularkan melalui nyamuk
(Prasetyo, 2012).
Demam Berdarah Dengue (DBD)

merupakan penyakit menular

yang di sebabkan oleh virus dengue yang di tularkan melalui gigitan
nyamuk Aedes aegypti (Susilaningrum dkk, 2013)
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2.1.2 Etiologi
Penyakit DHF disebabkan oleh virus dengue dari kelompok
arbovirus B yaitu Athropad borne. Atau virus yang disebabkan oleh
Arthropoda. Virus ini termasuk genus flavivirus. Dari famili flavividau.
Nyamuk Aides betina biasanya terinfeksi virus dengue pada saat menghisap
darah dari seseorang yang sedang pada tahap demam akut. Setelah melalui
periode inkubasi ekstrinsik selama 8-10 hari. Kelenjar ludah Aides akan
menjadi terinfeksi dan virusnya akan ditularkan ketika nyamuk menggigit
dan mengeluarkan cairan ludahnya kedalam luka gigitan ke tubuh orang
lain. Setelah masa inkubasi instrinsik selama 3-14 hari timbul gejala awal
penyakit secara mendadak yang ditandai dengan demam, pusing, nyeri otot,
hilangnya nafsu makan dan berbagai tanda nonspesifik seperti nousea
(mual-mual), muntah dan rash (ruam kulit) biasanya muncul pada saat atau
persis sebelum gejala awal penyakit tampak dan berlangsung selama 5 hari
setelah dimulai penyakit, saat-saat tersebut merupakan masa kritis dimana
penderita dalam masa inefektif untuk nyamuk yang berperan dalam siklus
penularan. (Widoyono, 2012).
Demam dengue di sebabkan oleh virus dengue (DEN), yang
termasuk genus falviviruz. Virus yang di tularkan oleh nyamuk ini tergolong
RNA positive-strand viruz dari keluarga Falviviride. Terdapat empat
serotipe virus DEN yang sifat antigennya berbeda yaitu virus dengue-4
(DEN 1), virus dengue (DEN 2), virus dengue (DEN 3) dan virus dengue-4
(DEN 4). Spesifikasi virus dengue yang di lakukan oleh Albert Sabin pada
tahun 1994 menunjukan bahwa maing-masing serotipe virus dengan
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memiliki genotipe yang berbeda antara serotipe-serotipe tersebut (Soedarto,
2012)
2.1.3 Manifestasi Klinik (Khair,2013)
2.1.3.1 Demam tinggi 5-7 hari
2.1.3.2 Perdarahan, terutama perdarahan bawah kulit, ptekie, hematoma
2.1.3.3 Epistaksi, hemamelena, hematuria
2.1.3.4 Mual, muntah, diare, konstipasi, tidak ada nafsu makan
2.1.3.5 Nyeri otot, tulang dan sendi, abdomen dan ulu hati
2.1.3.6 Sakit kepala
2.1.3.7 Pembengkakan sekitar mata
2.1.3.8 Pembesaran hati, limpa dan kelenjar getah bening
2.1.3.9 Tanda-tanda renjatan (sianosis, kulit lembab dan dingan, tekanan darah
menurun, gelisah, capila reffil time lebih dari 2 detik nadi cepat dan
lemah).
2.1.4 Diagnosa Banding
2.1.4.1 Belum / tanpa renjatan
1) Campak
2) Infeksi bakteri/ virus lain

(tonsilo faringitis, demam dari kelompok

penyakit, hepatitis, chikungunya)
2.1.4.2 Dengan Renjatan
1) Demam tipoid
2) Renjatan septik oleh kuman gram negatif lain
2.1.4.3 Dengan Kejang
1) Ensefalopatis
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2) Meningitis G
(Hidayat A. Aziz Alimul, 2008).
2.1.5 Klasifikasi DHF (Lestari, 2016)
2.1.5.1 Derajat I meliputi demam disertai gejala klinis lain atau perdarahan
sepontan,

uji

turniket

positif,

trombositopenia

dan

hemokonsentrasi.
2.1.5.2 Derajat II meliputi perdarahan spontan selain manifestasi klien pada
derajat I, biasanya pada bentuk perdarahan kulit atau perdarahan
lain.
2.1.5.3 Derajat III meliputi gagal sirkulasi di manifestasikan dengan nadi
cepat daan lemah serta penyempitan tekanan nadi atau hipotensi,
dengan adanya kulit dingin dan lembab serta gelisah.
2.1.5.4 Derajat IV meliputi rejatan berat, denyut nadi, dan tekanan darah
tidak dapat di ukur. Yang di sertai dengan Dengue Shock Sindrom.
2.1.6 Komplikasi (Desmawati, 2013)
2.1.6.1 Perdarahan
Infeksi virus menyebabkan perlekatan komplek antigen-antibodi
pada membran trombosit, sehingga terjadi trombositopenia. Jadi
perdarahan masif, penurunan faktor pembekuan, kelainan fungsi trombosit
pada DBD di akibatkan oleh trombositopenia.
2.1.6.2 Syok
Indikasi sekunder oleh virus dengue akan menyebabkan respon
antibodi amnesia yang akan terjadi dalam waktu beberapa hari
mengakibatkan ploriferasi dan tranformasi limfosit dengan menghasilkan
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titer tertinggi antibodi IgG anti dengue. Pada pasien dengan syok berat,
volume plasma dapat berkurang sampai lebih dari 30% dan berlangsung
selama 24-28 jam. Syok yang tidak di tanggulangi menyebabkan asidosis
dan anoreksia yang dapat berakhir fatal yaitu kematian.
2.1.6.3 Efusi Pleura
Efusi pleura di sebabkan oleh infeksi virus dengue yang bisa
memecahkan membran kapiler dan memungkinkan pengaliran protein
plsma dan cairan yang kemudian masuk kedalam rongga pleura secara
cepat dan akumulasi cairan ini di sebut efusi pleura.
2.1.6.4 Penurunan kesadaran
Saat terjadi infeksi viruus dengue, kemudian mengalami replikasi.
Maka terbentuk komplek virus antibodi yang meenyebabkan efek, salah
satunya permeabilitas kapiler yang mengakibatkan terjadi penurunan
kesadaran.
2.1.6.5 Kematian
Syok yang tidak di tanggulangi menyebabkan asidosis dan anoksia
yang dapat berakibat fatal yaitu kematian.
2.1.7 Pemeriksaan Penunjang (Andra, 2013)
2.1.7.1 Darah lengkap
1) Leukopenia pada hari ke 2-3
2) Trombositopenia dan hemokonsentrasi
3) Masa pembekuan normal
4) Masa perdarahan memanjang
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2.1.7.2 Kimia darah
1) Hipoproteinemia, hiponatrium, hipodorumia
2) SGOT/SGPT meningkat
3) Umum meningkat
4) PH darah meningkat
2.1.7.3 Urinalisis mungkin di temukan albuminuria ringan
2.1.7.4 Pemeriksaan rontgen thoraks : efusi pleura
2.1.8 Pencegahan (Sukohar, 2014)
Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian
vektornya, yaitu nyamuk Aedes Aegypti. Sukohar (2014) mengungkapkan
pengendalian nyamuuk dapat di lakukan dengan menggunakan beberapa
metode yang tepat , yaitu :
2.1.8.1 Lingkungan
Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara
lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PNS), pengolahan sampah
padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping
kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai berikut:
1) Menguras bak mandi/ penampungan air sekurang-kurangnya sekali
seminggu.
2) Menganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu
sekali.
3) Menutup dengan rapat tempat penampungan air .
4) Mengubur kaleng-kaleng bekas,aki bekas, dan ban bekas di sekitar
rumah.
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2.1.8.2 Biologis
Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan
jentik-jentik (ikan adu/ikan cupang).
2.1.8.3 Kimiawi
Cara pengendalian ini antara lain dengan :
1) Pengasapan/fogging (dengan mengggunakan mulathion dan fenthion),
berguna utuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu
tertentu.
2) Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat penampungan
air seperti gentong air, vas bunga, kolan dan lain-lain. Cara yang paling
efektif

dalam

mencegah

penyakit

DBD

adalah

dengan

mengkombinasikan cara-cara di atas, yang di sebut dengan “3M Plus”
yaitu menutup, menguras dan menimbun. Selain itu juga melakukan
beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik-jentik,
menaburkan larvasida, menggunakan kelambu pada waktu tidur,
memasang

kasa,

menyemprot

dengan

inseksida,

menggunakan

repellent, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik berkala dan di
sesuaikan dengan kondisi setempat.
2.1.9 Penatalaksanaan
Menurut Padila (2013), penatalaksanaan pada pasien DBD dapat di
bagi menjadi penatalaksanaan medik dan penatalaksanaan keperawatan :
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2.1.9.1 Penatalaksanaan Medik
1) DBD tanpa renjatan
Pada pasien DBD tanpa renjatan penatalaksanaan yang dapat di berikan
yaitu beri obat anti piretik untuk menurunkan panas, dapat juga di
lakukan kompres. Berikan infus pada pasien jika terus muntah dan
hematokrit meningkat.
2) DBD dengan renjatan
Pada pasien DBD dengan renjatan pasang infus RL, jika dengan infus
tidak ada respon maka berikan plasma expander (20-30 ml/kg BB), dan
berikan tranfusi jika Hb dan Ht turun.
2.1.9.2 Penatalaksanaan Keperawatan
1) Pengawasa tanda-tanda vital secara konsisten tiap jam
Lakukan pengawasan Hb, Ht, trombosit tiap 4 jam . Observasi intake
output, pada pasien DBD derajat I : pasien di istirahatkan, observasi
tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan minum banyak (1,5-2 liter/hari),
beri kompres. Pada pasien DBD derajat II : perhatikan gejala seperti
nadi lemah, kecil dan cepat, tekanan darah menurun, anuria dan sakit
perut, berikan infus. Pada pasien DBD derajat III : infus guyur, posisi
semi fowler, berikan O2, pengawasan tanda-tanda vital tiap 15 menit,
pasang kateter, observasi produksi urine tiap jam, dan periksa Hb, Ht
dan trombosit.
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2) Resiko Perdarahan
Observasi perdarahan ptekie, epitaksis, hematomesis dan melena
selanjutnya catat banyak, warna dari perdarahan dan pasang NGT pada
pasien dengan perdarahan tractus gastrointestinal.
3) Peningkatan Suhu Tubuh
Untuk mencegah peningkatan suhu observasi atau ukur suhu
tubuh secara periodik, beri minum banyak dan berikan kompres jika
suhu tubuh panas.
2.2

Konsep Anak

2.2.1

Pengertian
Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dalam masa

tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus baik kebutuhan fisik, psikologis,
sosial, dan spiritual, (Askar, 2012). Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan
masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ
maupun individu, yang dapat diukur dengan ukuran berat ( gram, pound, kg)
ukuran panjang dengan cm atau meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolic
(retensi kalium dan nitrogen tubuh) (Ngastiyah, 2014). Sedangkan perkembangan
adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang
lebih kompleks dalam pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan.
Disini menyangkut adanya proses diferensi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ,
dan system organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing
dapat memenuhi fungsinya. Termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan
tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, (Ngastiyah, 2014).
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2.2.2

Tahap-tahap tumbuh kembang anak (Wong, 2009)

2.2.2.1 Pre natal
1) Geminal

: Konsepsi- 8 minggu

2) Embrio

: 2-8 minggu

3) Fetal

: 8-40 minggu

2.2.2.2 Bayi
1) Neonatus

: lahir- 1 bulan

2) Bayi

: 1 bulan-12 bulan

2.2.2.3 Anak-anak awal
1) Toodler

: 1-3 tahun

2) Pra sekolah

: 3-6 tahun

2.2.2.4 Anak-anak tengah sekolah

: 6-12 tahun

2.2.2.5 Anak-anak akhir
1) Pra pubertas

: 10-13 tahun

2) Remaja

: 13-19 tahun
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2.2.3

Ciri-ciri tumbuh kembang
Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai dewasa

itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu :
2.2.3.1 Tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai
maturitas/ dewasa, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan.
2.2.3.2Terdapat masa percepatan dan masa perlambatan, serta laju tumbuh
kembang yang berlainan organ-organ.
2.2.3.3Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi
kecepatannya berada antara anak satu dengan yang lainnya.
2.2.3.4 Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi system susunan saraf.
2.2.3.5 Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas
2.2.3.6 Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal
2.2.3.7 Refleks primitif seperti reflek memegang dan berjalan akan menghilang
sebelum gerakan volunteer tercapai.
(Soetjiningsih,2012)
2.2.4 Kebutuhan dasar tumbuh kembang anak (Ngastiyah,2014)
2.2.4.1 Kebutuhan fisik-biomedis (ASUH) meliputi :
1) Pangan/gizi
2) Perawatan kesehatan
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3) Tempat tinggal yang layak
4) Kebersihan individu
5) Sandang/pakaian
6) Kesegaran jasmani
2.2.4.2 Kebutuhan sosial / kasih sayang (‘Asih’)
Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (bounding)
dan kepercayaan dasar (basic trust) yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang
anak, (Ngastiyah, 2014).
2.2.4.3 Kebutuhan akan stimulasi mental (‘Asah’)
Stimulasi mental merupakan bakal dalam proses belajar pada anak, stimulasi
mental ini mengembangkan perkembangan mental, psikososial, kecerdasan,
keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral etika, agama, kepribadian, dan
produktivitas, (Ngastiyah, 2014)
2.2.5

Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak menurut (Ngastiyah,

2014)
2.2.5.1 Faktor Herediter
Faktor keturunan merupakan faktor yang tidak dapat diubah melalui
intruksi genetic yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi dapat
menentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan, termasuk dalam faktor genetic
ini adalah jenis kelamin, suku atau ras.
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2.2.5.2 Faktor Lingkungan
Merupakan faktor yang sangat menentukan tercapaianya atau tidaknya
potensi bawaan. Lingkungan yang baik memungkinkan potensi bawaan tercapai,
sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan
lingkungan “bio-fisiko-psiko-sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari
mulai dari konsepsi sampai akhir hayat.
2.2.5.3 Lingkungan Prenatal
Merupakan lingkungan dalam kandungan, mulai dari konsepsi sampai
lahir yang meliputi pada waktu ibu hamil, lingkungan mekanis seperti zat kimia,
penggunaan obat-obatan, alkohol atau kebiasaan merokok ibu selama kehamilan.
2.2.5.4 Lingkungan Postnatal
1) Budaya lingkungan : budaya dimasyarakat yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan anak budaya lingkungan dapat
menentukan bagaimana seseorang atau masyarakat mempersepsikan
pola hidup sehat.
2) System ekonomi : ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan anak-anak dengan keluarga yang memiliki sosial
ekonomi tinggi tentunya pemenuhan kebutuhan gizi cukup baik
dibandingkan anak dengan keluarga yang memiliki status sosial
ekonomi rendah.
3) Nutrisi : salah satu komponen penting yang paling penting dalam
menunjang keberlangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan.
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Menurut Arif (2009) dalam nutrisi terdapat kebutuhan zat gizi yang
diperlukan untuk mempertumbuhkan dan perkembangan antara lain:
(1) Energi
Banyak sedikitnya asupan energy atau kalori sangat berperan terhadap
laju pembelaan sel dan pembentukan struktur organ tubuh. jumlah energy
yang dianjurkan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi energy yang
dibutuhkan anak. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energy utama
selain protein dan lemak.
(2) Protein
Salah satu sumber energy dan zat pembangunan yang dibutuhkan anak
untuk pembuatan sel baru dan merupakan pembentukan berbagai struktur
organ tubuh.
(3) Asam Lemak dan Omega-3
Salah satu asam lemak esensial yang berfungsi untuk memperlancar
peredaran darah ke seluruh tubuh dan melunakkan membrane sel darah merah
serta mencegah terjadinya pergeseran pembuluh darah merah.
(4) Vitamin A
Pada anak terjadi defesiensi vitamin A dapat mengakibatkan hambatan
pertumbuhan.
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(5) Vitamin D
Mengkonsumsi vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan
pertumbuhan kerangka tubuh.
2.2.6

Tahapan Perkembangan Bayi (Ngastiyah, 2014)
Tabel 2.1 Perkembangan Anak Usia 13-24 Bulan

GERAKAN
MOTORIK
KASAR

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

1. Lari tanpa 1. Mengatur/
jatuh.

KOMUNIKASI
PASIF

KOMUNIKAS
I AKTIF

MENOLONG
DIRI
SENDIRI

1. Menunjuk

1. Membuat

1. Menggunaka

memakai

gambar

dari

benda-

benda

benda.

umum/sudah

yang

kalimat

dua

kata.

n

sendok

tumpah
sedikit.

dikenal,kalau
benda tersebut
disebutkan.
2. Lompat

2. Membalik

2. Dapat

ditempat

halaman

mengenal

kedua kaki

buku

benda

jatuh

persatu.

satu

bersamaan.

2. Menyebutkan
nama.

2. Mengambil
minuman
dari

kalau

diberitahu

kendi/teko/ce

kegunaanya.

ret

tanpa

dibantu.
3. Berdiri

3. Memegang

pa/da satu

alat

tulis

kaki.

gambar.

3. Mengerti

3. Menggunaka

3. Membuka

bentuk

n kata tanya

pintu dengan

pertanyaan apa

apa

memutar

dan dimana.

dimana

dan

pegangan
pintu.

4. Berjingkat

4. Mengguna
satu

4. Mengerti kata 4. Membuat

diatas jari-

kan

jari kaki.

tangan

seperti

secara

tidak,bukan,tid

tetap,dala

ak

m

dapat,jangan.

hampir

larangan
:

4. Membuka

kalimat

baju dengan

sangkal.

dibantu.
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semua
kegiatan.
5. Menendan

5. Meniru

5. Senang

g bola.

garis

mendengarkan

kekesalan

mengeringka

(lingkaran,

cerita

atau

n

lurus

sederhana dan

kejengkelan

dengan

berditi/tega

minta

karena tidak

bantuan.

k lurus).

diceritakan

mengerti

dan

6. Melukis

5. Menunjukkan

yang

5. Mencuci dan

tangan

6. Belajar

lagi.

bentuk-

dilakukan

bentuk.

dengan
eksplorasi.

7. Meremas-

7. Mulai

remas,men

mengerti

ggulung

menggunaka

tanah liat.

n

benda-

benda

Tabel 2.2 Perkembangan Anak Usia 25-36 Bulan
GERAKAN
MOTORIK
KASAR

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

KOMUNIKASI
PASIF

KOMUNIKAS MENOLONG
I AKTIF
DIRI SENDIRI

1. Lari
menghinda
ri
hambatan
dan
tantangan

1. Membuat
menara
dari
sembilan
balok
kecil.

1. Mulai
memahami
kalimatkalimat
konsepkonsep waktu.

1. Bicara dalam
kalimat yang
terdiri dari 3.

2. Berjalan di
atas garis .

2. Meniru
bentukbentuk
membuat
lingkaran
.

2. Anak dapat
mencari
terakan
pengalaman
masa yang
lalu.

3. Berjalan

3. Meniru

2. Mengerti
perbandinganperbandingan
dalam hal
ukuran,memb
andingkan
benda-benda
atau dua hal.
3. Memahami

3. Menyebut

1. Dapat menuang
air dengan
baik(tanpa
tumpah)dari
tempat
air(teko/ceret)tut
up kecil.
2. Memasang dan
membuka
kancing besar.

3. Mencuci tangan
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diatas
garis.

garis.

4. Berdiri
diatas satu
kaki untuk
5-10 detik.

4. Membuat
silang.

5. Melonjat
diatas satu
kaki.
6. Mendoron
g,menarik,
mengemud
ikan
permainan
beroda.
7. Mengendar
ai sepeda
roda tiga.
8. Lompat
diatas
benda
setinggi
15cm
mendarat
dengan
kedua kaki
bersama.
9. Melempar
bola diatas
kepala.
10. Menangka
p bola
yang
dilempar
kepadanya.

5. Membuat
segiempa
t.
6. Meniru
tulisan.

7. Membuat
bentuk

konsep sebab
akibat.

4. Mengerti dan
dapat
melaksanakan
sampa-sampai
4perintah/petu
njuk yang ada
kaitannya.
5. Mengerti
kalau
diberitahukan
“ayo purapura”

diri dengan
memakai
kata
“saya,aku”.
4. Berbicara
dengan
ucapan yang
dapat
dimengerti
orang
lain(yang
masih
asing).

dibantu.

4. Membuang
ingus kalau
diingatkan.
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Tabel 2.3 Perkembangan Anak Usia 25-36 Bulan
GERAKAN
MOTORIK
KASAR

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

1. Berjalan
mundur
dengan
tumit
berjingkat(j
injit).

1. Mengguntin
g kertas
dengan
mengikuti
garis tanpa
terputus.

2. Lompat
kedepan
10kali
tanpa
terjatuh.

2. Menggam
bar garis
silang.

3. Naik turun
tangga
dengan
kaki
bergantiganti

3. Menggam
bar
segiempat

KOMUNIKAS KOMUNIKAS
I PASIF
I AKTIF

MENOLONG
DIRI
SENDIRI

1. Dapat
mengikuti
3perintah
tidak
berhubungan
,dalam
urutan yang
tepat.
2. Mengerti
perbandingan
sesuatu sifat
dari
benda/orang
secara
bertingkat(3ti
ngkatan ini:
ia lah
biasa,lebih,pa
ling).
3. Mendengark
an cerita
yang
panjang.
4. Menggabung
kan perintah
lisan kedalam
kegiatan
bermain.

1. Memotong
makanan
dengan
pisau.

5. Menceritakan
isi
cerita,walau
mungkin
masih
campur aduk
faktanya.

1. Bertanya
dengan
pertanyaan :
-kapan
-bagaimana
-mengapa

2. Menggunakan 2. Mengikat tali
kata :
sepatu.
-dapat
-akan

3.
Menggabungkan
kalimat.
4. Berbicara
tentang
hubungan sebab
akibat dengan
menggunakan
karena dan jadi.
5. Menceritakan
isi cerita,walau
mungkin masih
campur aduk
faktanya
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Tabel 2.4 Perkembangan Anak Usia 36-48 Bulan
GERAKAN
MOTORIK
KASAR

GERAKAN
MOTORIK
HALUS

KOMUNIKASI
PASIF

KOMUNIKASI
AKTIF

MENOLONG
DIRI SENDIRI

1. Berjalan
ringan
diatas
ujung jari
kaki
(jinjit).

1. Menggunti
ng bentukbentuk
sederhana.

1. Menunjukkan
berbagai
bentuk
ketrampilan
dan kemauan
dibidang pra
akademik
seperti T.K.

1. Dalam tata
bahasa sudah
mendekati
penggunaan
tata bahasa
orang dewasa.

1. Dapat
berpakaian
sendiri secara
lengkap.

2. Jalan
diatas
papan
keseimban
gan

2. Meniru
membuat
segi
tiga,bentuk
-bentuk
simetris.

2. Dapat menanti
gilirannya
yang tepat
dalam
pembicaraan.

2. Menyikat
gigi tanpa
dibantu.

3. Dapat
meloncat
sampai
20cm.

3. Membuat
bentuk
wajik,segit
iga,segi
empat.
4. Menulis
angka.

3. Memberi dan
menerima
keterangan

3. Menyebrang
jalan dengan
selamat

4. Main
lompat tali
dengan
kaki
bergantiganti

5. Memberi
warna(berb
agai
bentuk
gambar).

2.2.7 Tahap Pertumbuhan Anak
2.2.7.1 Panjang Badan
Rumus menghitung panjang badan :
Berdasarkan rumus 80+5.n
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Keterangan : adalah umur anak dalam tahun
2.2.7.2 Berat Badan
Berdasarkan rumus : 8+2.n
Usia 2,5 tahun : 4 x berat lahir
2.2.7.3 Lingkar Kepala
Lingkar kepala mencerminkan volume intrakranial, di pakai untuk
menaksir pertumbuhan otak. Untuk rentang normal menurut nellhaus pada
anak usia 1 tahun adalah 43,5 – 49 (perempuan) & 43,5 – 49 (laki-laki),
kemudian anak usia 2 tahun adalah 45 - 51 (perempuan) & 46 – 51 (lakilaki) dan anak usia 3 tahun adalah 46,25 – 53 (perempuan) & 46,25 – 53
(laki-laki).
2.2.7.4 Lingkar Lengan Atas
Gizi baik : 13,5 - 20 cm
Gizi kurang : 12,5 – 13,5 cm
Gizi buruk : 7 – 12,5 cm
2.2.7.5 Lingkar Dada
Sebagaimana lingkar lengan atas, pengukuran lingkar dada jarang di
lakukan. Pengukurannya di lakukan pada saat bernafas biasa (mid
respirasi) pada tulang Xiphoideus (insicura substernalis). Pengukuran
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lingkar dada ini di lakukan dengan posisi berdiri pada anak yang lebih
besar, sedangkan pada bayi dengan posisi berbaring.
2.2.7.6 Gigi
1) Usia 6 bulan tumbuh gigi depan bagian bawah (gigi seri tengah)
biasanya tumbuh lebih dulu, baru kemudian gigi lainnya akan mulai
tumbuh setelah satu atau dua bulan
2) Biasanya gigi seri samping muncul sekitar usia 10-12 tahun, pertama
di bagian bawah dan kemudian gigi atas. Geraham pertama muncul pada
usia 12-16 bulan, di ikuti oleh gigi taring. Geraham kedua biasanya
muncul terakhir dan sederet gigi susu seharusnya sudah tumbuh semua di
usia 2-3 tahun.
2.2.8 Perkembangan sosial anak, menurut Christiani (2012).
2.2.8.1 Paska Lahir
Anak lebih suka ditinggal tanpa di ganggu. Merasa senang waktu
berkontak erat dengan tumbuh ibu. Menangis keras apabila merasa tidak
enak, tetapi bila didekap erat atau diayun dengan lembut anak akan
berhenti menangis.
2.2.8.2 Usia 1 bulan-3 bulan
Merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu mendekat.
Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang berada didekatnya.
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Berhenti menangis bila diajak bermain atau oleh siapa saja yang bersikap
ramah.
2.2.8.3 Usia enam (6) bulan
Penuh minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi disekitarnya. Jika
diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya. Tertawa kecil bila
diajak bermain, walaupun biasanya bersahabat tetapi tidak langsung
menyambut dan member respon terhadap orang yang tidak dikenalnya.
2.2.8.4 Usia 9 bulan – 12 bulan
Pada tahap ini anak 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.
2.2.8.5 Usia 18 bulan-21 bulan
Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian dengan
kasih sayang. Mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada dirinya dan
mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa yang banyak bercakapcakap. Usia 3 tahun – 5 tahun anak sudah dapat berbicara bebas pada diri
sendiri, orang lain, bahkan dengan mainannya, mampu berbicara lancer,
dan bermain dengan kelompok. Anak kadang merasa puas bila sendiri
untuk waktu yang lama dan mulai menyayangi kisah seorang atau tokoh
dalam film.
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2.2.8.6 Usia 5 tahun – 6 tahun anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa
puas dengan prestasi yang dicapai, tenggang rasa terhadap keadaan orang
lain, dan dapat mengendalikan emosi.
2.2.9 Perkembangan psikoseksual anak , menurut Sigmund Freudd (Harlimsyah,
2010)
2.2.9.1 Fase Oral/Mulut (0-18 bulan)
Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral gratification).
Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap putting susu ibunya.
Kebutuhan-kebutuhan, persepsi-persepsi dan cara ekspresi bayi secara
primer dipusatkan dimulut,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 terpebuhi, bayi akan merasa aman, percaya pada
dunia luar.
2.2.9.2 Fase Anal (1,5-3 tahun)
Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus.
Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan lenyap
setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya diperoleh anak
dalam fase ini ternyata diganggu oleh orang tuanya dengan mengatakan
bahwa hasil produksinya kotor, jijik dan sebagainya, bahkan jika disertai
dengan kemarahan atau bahkan ancaman yang dapat menimbulkan
kecemasan, maka hal ini dapat menggangu perkembangan kepribadian
anak. Oleh karena itu sikap orang tua yang benar yaitu mengusahakan agar
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anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang
dikeluarkannya adalah sesuatu yang biasa (wajar) dan bukan sesuatu yang
menjijikan.
2.2.9.3 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 control terhadap uretra. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan
baik, maka anak akan mengembangkan persaingan sehat, yang
menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri. Anak laki-laki meniru
dan membandingkan dengan ayahnya.
2.2.9.4 Fase Phallus (3-5 tahun)
Pada fase ini anak mulai mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan
kakak, adik atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya
merupakan

tempat

yang

memberikan

kenikmatan

ketika

ia

mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah bahkan
mengeluarkan

ancaman

bila

mempermainkan kelaminnya.
2.2.9.5 Fase Laten (5-12 tahun)

melihat

anaknya

memegang

atau
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Anak memasuki pubertas, memasuki periode integrasi, fase tenang,
dorongan libido mereda sementara, erotik zona berkurang, anak tertarik
dengan peer group (kelompok sebaya )
2.2.9.6 Fase Genital (11/13 tahun-18 tahun)
Pada fase ini proses perkembangan psikoseksual mencapai “titik akhir”.
Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya
hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik dan
psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan
tulang dan perkembangan seks serta tanda-tanda seks sekunder. Remaja
putri mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal pada usia sekitar 12-13
tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 tahun, (Minarti,2015).
2.2.10 Perkembangan Psikososial Anak, menurut Erik Erikson (2010).
2.2.10.1 Tahap I : 0-1 tahun (Trust versus Mistrust)
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.
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2.2.10.2 Tahap II : 1-3 tahun (Autonomy versus Shame and Doubt)
Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki control atas
tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkan untuk
mengontrol keinginan atau implus-implusnya, namun tidak dengan
perlakuan kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi.
Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturanaturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka
mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan.
2.2.10.3 Tahap III : 3-6 tahun (Initiative versus Guilt)
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 rasa ini dengan baik, maka
keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya.
2.2.10.4 Tahap IV : 6-12 tahun (Industry versus Inferiorit)
Pada saat ini, anak anak belajar untuk memperleh 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 diperolehnya.
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2.2.10.5 Tahap V : 12-18 tahun (Identity versus Role Confusion)
Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa dimasa biologis
seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa
dilain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum
dewasa. Tahap ini akan mencari identitas dalam bidang seksual, umur
dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai
utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya
tinggi.
2.2.10.6 Tahap VI : Masa Dewasa Muda (Intimacy versus Isolation)
Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi
dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk
membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila
individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang
diperoleh adalah cinta.
2.2.10.7 Tahap VII : Masa Dewasa Menengah (Generativity versus Stagnation)
Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai
balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan
sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa
depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatifakan
menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan.
Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini maka keterampilan
ego yang dimiliki adalah perhatian.

35

2.2.10.8 Tahap VIII : Masa Dewasa Akhir (Ego Integrity versus Despair)
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)
2.2.11 Perkembangan Moral Anak menurut Kohlberg dalam Riesmiyatiningdyah
(2014).
2.2.11.1 Usia 3 tahun
Tingkah lakunya semata-mata dikuasai oleh dorongan yang didasari
dengan kecenderungan bahwa apa yang menyenangkan akan di ulang,
sedangkan yang tidak enak tidak akan diulang dalam tingkah lakunya.
Anak pada masa ini masih sangat muda secara intelek, untuk menyadari
dan mengartikan bahwa suatu tingkah laku adalah tidak baik, kecuali
bilamana hal itu menimbulkan perasaan sakit.
2.2.11.2 Usia 3-6 tahun
Anak memperlihatkan suatu perbuatan yang baik tanpa mengetahui
mengapa ia harus berbuat demikian. Ia melakukan hal ini untuk
menghindari hukuman yang mungkin

akan dialami dari lingkungan

sosial. Ucapan-ucapan orang lain seperti : baik, tidak boleh, nakal, akan
disosialisasikan anak dalam konsep benar atau salah.
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2.2.11.3 Perkembangan moralitas pada anak usia 6 tahun smapai remaja
Pada masa ini anak laki-laki maupun perempuan belajar untuk
bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompknya.
Dengan demikian nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral untuk sebagian
besar lebih banyak di tentukan oleh norma-norma yang terdapat
didalam lingkungan kelompoknya. Pada usia 10 sampai 12 tahun anak
dapat mengetahui dengan baik alas an-alasan atau prinsip-prinsip yang
mendasari suatu aturan. Kemampuannya telah cukup berkembang untuk
dapat

membedakan

macam-macam

nilai

moral

serta

dapat

menghubungkan konsep-konep moralitas mengenai : kejujuran, hak
milik, keadilan dan kehormatan (Satriana,2010).
2.2.12 Perkembangan Kognitif Anak Menurut Sigmund Freud (Harlimsyah,
2010)
Perkembangan kognitif atau proses berpikir adalah proses menerima,
mengelola, sampai memahami info yang diterima. Aspeknya antara lain
intelegensi, kemampuan memecahkan masalah serta kemampuan berfikir
logis.
2.2.12.1 Periode Sensori Motorik (0-2,0 tahun)
Pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan anak
menggunakan system penginderann untuk mengenal lingkungannya
untuk mengenal obyek.
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2.2.12.2 Periode Pra Operasional (2,0-7,0 tahun)
Pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau
mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan
simbolisasi
2.2.12.3 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
2.3

Konsep Hospitalisasi

2.3.1 Konsep Hospitalisasi
Hospitalisasi merupakan suatu proses yang memiliki alasan yang
berencana atau darurat sehingga mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit,
menjalani terapi perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Selama
proses tersebut anak dan orang tua dapat mengalami kejadian yang menurut
beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman traumatic dan penuh dengan
stress. Perasaan yang sering muncul yaitu cemas, marah, sedih, takut, dan rasa
bersalah (Wulandari, 2016).
2.3.2 Dampak Hospitalisai Terhadap Anak Usia Prasekolah ( Nursalam,2013)
2.3.2.1 Cemas Akibat Perpisahan
Sebagian besar kecemasan yang terjadi pada anak pertengahan sekolah
sampai anak periode prasekolah khususnya anak berumur 6-30 bulan adalah
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cemas karena perpisahan. Hubungan anak dan ibu sangat dekat sehingga
perpisahan dengan ibu akan menimbulkan rasa kehilangan terhadap orang yang
terdekat bagi diri anak. Selain itu, lingkungan belum dikenal akan mengakibatkan
perasaan tidak aman dan rasa cemas.
1) Masa Kanak-kanak Awal
Kecemasan akibat perpisahan merupakan stress terbesar yang ditimbulkan oleh
hospitalisasi selama masa kanak-kanak awal. Jika perpisahan tersebut dapat
dihindari maka anak-anak memiliki kapasitas yang luar biasa untuk
menghadapi stress lainnya. Mereka dapat menunjukkan rasa tidak senang pada
saat orang tua kembali atau pergi dengan sikap;menolak mematuhi dengan
rutinitas yang biasa dilakukan pada waktu makan, menjelang tidur, atau
toileting atau mengalami regresi ke tingkat perkembangan yang lebih primitif.
2) Masa Kanak-kanak Akhir dan Remaja
Secara umum anak usia sekolah lebih mampu melakukan koping terhadap
perpisahan, setres dan seringkali disertai akibat penyakit atau hospitalisasi
dapat meningkatkan kebutuhan mereka akan keamanan dan bimbingan dari
orangtua. Anak-anak usia sekolah pertengahan dan akhir dapat lebih bereaksi
terhadap perpisahan dengan aktivitas mereka yang biasa dan teman sebaya
daripada ketidakhadiran orang tua.
2.3.2.2 Kehilangan Kendali
Anak yang mengalami hospitalisasi biasanya mengalami kehilangan
control. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku anak dalam hal kemampuan
morotic, bermain, melakukan hubungan interpersonal, melakukan
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aktivitas hidup sehari-hari, dan komunikasi. Akibat sakit dan dirawat
dirumah sakit, anak akan kehilangan kebebasan pandangan ego dalam
mengembangkan otonominya. Ketergantungan merupakan kaarateristik
anak dari peran terhadap sakit.
1) Bayi
Bayi sedang mengembangkan ciri kepribadian sehat yang paling
penting yaitu rasa percaya. Rasa percaya dibangun melalui
pemberian kasih sayang yang terus menerus dari orang yang
mengasuhnya. Bayi berusaha mengendalikan lingkungannya
dengan ungkapan emosional seperti menangis atau tersenyum.
2) Anak Prasekolah
anak prasekolah juga menderita akibat kehilangan kendali yang
disebabkan

oleh

restriksi

fisik,

perubahan

rutinitas,

dan

ketergantungan yang harus dipatuhi. Akan tetapi, kemampuan
kognitif spesifik mereka, yang membuatnya yang kehilangan
kendali.
3) Anak Usia Sekolah
anak usia sekolah biasanya rentan terhadap kejadian-kejadianyang
dapat mengurangi rasa kendali dan kekuatan mereka. Perubahan
peran keluarga, ketidakmampuan fisik, takut terhadap kematian,
penelantaran atau cedera permanen, ketidakmampuan untuk
menghadapi stress sesuai harapan budaya yang ada dapat
menyebabkan kehilangan kendali.
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4) Remaja
Perjuangan remaja memperoleh kemandirian, pengkajian diri, dan
kebebasan berpusat pada pencarian identitas pribadi. Kehilangan
kendali juga terjadi karena berbagai alasan yang telah dibahas pada
anak usia sekolah. Akan tetapi remaja lebih sensitive terhadap
kemungkinan kasus kehilangan kendalin dan ketergantungan jika
dibandingkan dengan anak-anak yang lebih kecil.
2.3.3 Efek Hospitalisasi pada Anak (Wong,D,L, 2009)
2.3.3.1 Anak Kecil
1) Kecenderungan untuk berpegangan erat dengan orang tua
2) Menuntut perhatian orangtua
3) Sangat menentang perpisahan
4) Ketakutan baru ( Misalnya mimpi buruk)
5) Rewel terhadap makanan
6) Menarik diri dan pemalu
2.3.3.2 Anak yang Lebih Tua
1) Dingin secara emosional, dilanjutkan dengan ketergantungan
orangtua yang intens dan menuntut
2) Marah pada orangtua
3) Cemburu dengan orang lain

pada
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2.3.4 Reaksi Orangtua terhadap Hospitalisasi
Pada awalnya orangtua dapat bereaksi dengan tidak percaya,
terutama jika penyakit tersebut muncul secara tiba-tiba dan serius. Setelah
realisasi penyakit, orang tua bereaksi dengan marah atau merasa bersalah.
Orangtua dapat mempertanyakan kelayakan diri mereka sendiri sebagai
pemberi perawatan terhadap anaknya. Takut, cemas, dan frustasi
merupakan perasaan yang banyak diungkapkan oleh orangtua. Takut dan
cemas berkaitan dengan keseriusan penyakit dan jenis prosedur medis
yang dilakukan. Perasaan frustasi berkaitan dengan kurangnya informasi
tentang prosedur dan pengobatan. Orangtua akhirnya dapat bereaksi
dengan beberapa tingkat depresi.(Wong,D,L, 2009)
2.3.5 Konsep Solusi
2.3.5.1 Mencegah Dampak Perpisahan (Ambarwati, 2015)
1) Rooming in
Berarti orang tua dan anak tinggal bersama. Jika tidak bisa,
sebaiknya orang tua dapat melihat anak setiap saat untuk mempertahankan
kontak/ komunikasi orang tua dan anak.
2) Partisipasi Orang Tua
Orang tua diharapkan dapat berpatisipasi dalam merawat anak yang
sakit, terutama dalam perawatan yang bisa dilakukan. Perawat

dapat

memberikan kesempatan pada orang tua untuk menyiapkan makanan anak
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atau memandikannya. Dalam hal ini, perawat berperan dalam hal pendidik
kesehatan.
3) Membuat Ruang Perawatan
Ruang

perawatan

dibuat

seperti

situasi

dirumah

dengan

mengdekorasi dinding memakai poster/kartun bergambar sehingga anak
merasa aman jika berada di ruangan tersebut.
2.3.5.2 Meminimalkan Perasaan Kehilangan Kendali
1) Mengusahakan Kebebasan Bergerak
Pembatasan fisik pada anak untuk mempertahankan aliran infus dapat
dicegah apabila anak bersikap kooperatif.
2) Mempertahankan Kegiatan Rutin Anak
Teknik meminimalkan gangguan dalam melakukan kegiatan seharihari adalah dengan jadwal kegiatan yang terstruktur yang meliputi
suatu kegiatan penting bagi anak, seperti prosedur tindakan, bermain,
serta menonton TV, jadwal tersebut disusun oleh perawat, orang tua
dan anak bersama-sama.
3) Dorongan Anak untuk Independen
Anak sebaiknya diberi kesempatan untuk berpatisipasi dalam setiap
kegiatan misalnya, anak diberikan kesempatan untuk memilihn
makanan atau mengatur waktu tidur.
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2.3.5.3 Mencegah Perlukaan Tubuh dan Rasa Sakit
Persiapan anak terhadap prosedur yang menimbulkan rasa nyeri
adalah penting untuk mengurangi ketakutan. Perawat dapat menjelaskan
apa yang akan dilakukan. Misalnya jika anak takut diukur temperaturnya
melalui anus maka hal tersebut dapat dilakukan melalui ketiak. Untuk
mengatasi rasa nyeri dapat dilakukan dengan obat maupun tanpa obat,
misalnya dengan teknik distraksi.
2.4 Konsep Asuhan Keperawatan
2.4.1 Pengkajian
2.4.1.1 Pengumpulan Data
1) Identitas
Pada pasien Dengue hemoragic fever, sebagian besar sering terjadi
pada anak-anak usia 1-4 tahun dan 5-10 tahun, tidak terdapat
perbedaan jenis kelamin tetapi kematian sering pada anak perempuan.
Di daerah tropis yang di sebabkan oleh nyamuk Aedes aegepty.
2) Keluhan Utama
Alasan/keluhan yang menonjol pada pasien Demam Dengue untuk
datang ke Rumah Sakit adalah panas tinggi dengan suhu hingga 400C
dan anak tampak lemah. (Rampengan, 2009).
3) Riwayat Penyakit Sekarang
(1) Didapatkan adanya keluhan panas mendadak yang disertai
menggigil, dan saat demam kesadaran komposmentis.
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(2) Turunnya panas terjadi antara hari ke 3 dan ke 7 dan anak semakin
lemah.
(3) Kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk pilek, nyeri telan,
mual, muntah, anoreksia, diare atau konstipasi, sakit kepala, nyeri
otot dan persendian, nyeri ulu hati dan pergerakan bola mata
terasa pegal, serta adanya manifestasi perdarahan pada kulit, gusi
(grade III, IV), melena atau hematemesis. (Nur salam, 2013).
4) Riwayat Penyakit Dahulu
(1) Riwayat kesehatan dalam keluarga perlu dikaji
Kemungkinan ada keluarga yang sedang menderita DHF.
(2) Kondisi Lingkungan Rumah dan Komunitas
Mengkaji kondisi lingkungan disekitar rumah seperti

adanya

genangan air didalam bak dan selokan-selokan yang dapat
mengundang adanya nyamuk. Kemungkinan ada tetangga
disekitar rumah yang berjarak 100 m yang menderita DHF
(3) Perilaku yang Merugikan Kesehatan
Perilaku buruk yang sering berisiko menimbulkan DHF adalah
kebiasaan menggantung pakaian kotor dikamar, 3M yang jarang /
tidak pernah dilakukan gerakan.
(4) Tumbuh Kembang
Mengkaji mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai
dengan tingkat usia, baik perkembangan emosi dan sosial.
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(5) Imunisasi
Yang perlu dikaji adalah jenis imunisasi dan umur pemberiannya.
Apakah imunisasi lengkap, jika belum apa alasannya.
(Rampengan, 2009).
5) Pemeriksaan Fisik

(1) Sistem Pernafasan (Breathing/B1)
((1) Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 : pola nafas regular, retraksi otot
bantu nafas tidak ada, pola nafas 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 nafas.

((2) Palpasi, vocal fremitus normal kanan-kiri.

((3) Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 tidak adanya suara tambahan
ronchi, wheezing, pada derajat 3 dan 4 adanya cairan yang
tertimbun pada paru, rales(+), ronchi (+).

((4) Perkusi, pada derajat 3 dan 4 terdapat suara sonor

(2) Sistem Kardiovaskuler (Blood/B2)
((1) Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 pucat, pada derajat 3 dan 4
tekanan vena jugularis menurun.
((2) Palpasi, pada derajat 1 dan 2 nadi teraba lemah, kecil, tidak
teratur, pada derajat 3 tekanan darah menurun, nadi lemah, kecil,
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tidak teratur, pada derajat 4 tensi tidak terukur, ekstermitas
dingin, nadi tidak teraba.

((3) Perkusi, pada derajat 3 dan 4 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) Sistem Persyarafan (Brain/B3)

((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, anesthesia.
(4) Sistem Perkemihan (Bladder/B4)

((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.
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(5) Sistem Pencernaan (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.
((2) Auskultasi, pada derajat 1 dan 2 bising usus normal (dengan
menggunakan diafragma stetoskop), peristaltik usus meningkat
(gurgling) > 5-20 kali/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 lien tidak membesar suara tymphani, pada
derajat 3 dan 4 terdapat hepar membesar.
((4) Palpasi, pada derajat 1 dan 2 nyeri tekan (+), hepar dan lien
tidak teraba, pada derajat 3 dan 4 pembesaran limpha/spleen dan
hepar, nyeri tekan epigastrik, hematemisis dan melena.
(6) Sistem Muskuloskeletal dan Integument (Bone/B6)
((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, berkeringkat, kulit tanpak biru.
((2) Palpasi, pada derajat 1 dan 2 hipotoni, kulit kering, elastisitas
menurun, turgor kulit menurun, ekstermitas dingin, pada derajat
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3 dan 4 pasien mengalami parese atau kekakuan bahkan
kelumpuhan.(Dianindriyani, 2011)
(7) Sistem Pengrindraan (B7)
((1) Penglihatan : pupil normalnya akan mengecil jika cahaya di
dekatkan, konjungtiva normalnya merahmuda, 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 tajam, tidak
ada kelainan.
((4) Pengecap : terkadang mengalami penurunan ketajaman perasa
(fungsi lidah agak terganggu)
((5) Peraba : bisa merasakan benda yang di pegang dan di raba.
(8)

Sistem endokrin (B8)
Pada anak DHF tidak terjadi gangguan pada sistem hormon.

2.4.2 Analisa Data

Analisa
pengembangan

data

adalah

kemampuan

kognitif

perawat

dalam

daya berfikir dan penalaran yang dipengaruhi latar

belakang ilmu dan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian tentang
subtansi ilmu keperawatan dan proses penyakit. Fungsi analisa data
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adalah perawat yang menginterprestasi data yang diperoleh dari pasien
atau dati sumber lain, sehingga data yang diperoleh memiliki makna dan
arti pengambilan keputusan untuk menentukan masalah keperawatan dan
kebutuhan klien.
Dalam melakukan analisa data, perawat harus memperhatikan
langkah-langkah sebagai berikut:
2.4.2.1 Validasi data kembali, teliti kembali data yang dikumpul
2.4.2.2 Identifikasi kesenjangan data
2.4.2.3 Susun kategori data secara sistematik dan logis
2.4.2.4

Identifikasi

kemampuan dan keadaan yang menunjang

asuhan

keperawatan klien
2.4.2.5 Buat hubungan sebab akibat antara data dengan masalah yang yang timbul
serta penyebabnya.
2.4.2.6 Buat kesimpulan tentang kesenjangan yang ditemukan.
(Young Jabbar, 2014)

2.4.3 Diagnosa Keperawatan

2.4.3.1 Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue

2.4.3.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan
yang menurun
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2.4.3.3 Resiko perdarahan berhubungan dengan penurunan factor-faktor
pembekuan darah (trombositopeni)
2.4.3.4 Kekurangan volume cairan berhubungan dengan dehidrasi karena
peningkatan suhu tubuh.
2.4.3.5 Nyeri akut berhubungan dengan kehilangan fungsi trombosit agregasi
(Hidayat A. Aziz Alimul, 2009).
2.4.3.6 Resiko syok (hipypovolemik) berhubungan dengan perdarahan yang
berlebih
2.4.3.7 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi.

2.4.4 Perencanaan

2.4.4.1 Hipertermia Berhubungan dengan Proses Infeksi Virus Dengue.

Tabel 2.6 Intervensi keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses
infeksi virus dengue.
Tujuan/Kriteria Hasil
Intervensi
Rasional
Tujuan : Setelah dilakukan 1) Anjurkan orang tua untuk 1) Untuk memberikan
tindakan
keperawatan
memberikan pakaian tipis
rasa nyaman pakaian
selama 1 x 24 jam
dan mudah menyerap
yang tipis mudah
diharapkan
anak
keringat
menyerap keringat dan
menunjukkan Suhu dalam
tidak merangsang
batas normal
peningkatan suhu
tubuh
2) Anjurkan orang tua untuk 2) Untuk mencegah
Kriteria hasil :
meningkatkan
asupan
dehidrasi pada pasien
cairan pada pasien
1) Keluarga pasien mampu
menjelaskan
kembali 3) Ajarkan cara mengompres 3) Dapat membantu
yang benar yaitu lipat
menurunkan suhu
tentang demam
paha dan aksila
tubuh pasien
4)
Observasi
suhu
tubuh
4)
Suhu 38.90C – 41.10C
2) Keluarga melaporkan
menunjukkan proses
suhu tubuh kembali
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normal

pasien,diaphoresis

penyakit infeksius akut
demam yang kembali
normal

3) Keluarga pasien mampu
mempraktekan
cara
mengompre
dengan 5) Kolaborasi
pemberian 5) Digunakan untuk
mengurangi demam
benar
antipiretik sesuai dengan
dengan aksi sentral nya
kondisi pasien
pada hipotalamus,
4) Suhu tubuh dalam
meskipun demam
rentang normal 36,5 mungkin dapat
37°C,
berguna dalam
membatasi
5) Nadi 80 – 100x/mnt
pertumbuhan
organisme, dan
6) Tidak ada perubahan
meningkatkan
warna kulit,
autodestruksi dari selsel yang terinfeksi.
7) Akral hangat,
8) Pasien tidak lemah

2.3.1.1 Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Berhubungan
dengan Intake Nutrisi Yang Tidak Adekuat Akibat Mual dan Nafsu Makan
Yang Menurun
Tabel 2.7 Intervensi keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak
adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun.
Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Rasional

Tujuan : Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2 x 24 jam anak
menunjukkan tanda-tanda
kebutuhan nutrisi yang
adekuat.

1) Jelaskan
tentang
pentingnya nutrisi

1) Dengan
pengetahuan
yang baik tentang nutrisi
akan memotivasi untuk
peningkatan pemenuhan
nutrisi
2) Untuk
memenuhi
kebutuhan nutisi klien

Kriteria hasil :
1)

Keluarga
pasien
mampu menjelaskan
kembali
tentang

2) Berikan
makanan
dalam porsi sedikit
dengan frekuensi sering
3) Berikan
makanan
dalam keadaan hangat
dan menarik

3) Untuk
meningkatkat
nafsu makan pasien dan
intake makanan
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pentingnya nutrisi
2) Adanya peningkatan
berat badan sesuai
rentang BB ideal
3)

Nafsu
bertambah

4) Anjurkan orang tua
tetap memaksimalkan
ritual makan yang
disukai anak selama di
RS

4) Memungkinkan
makanan yang disukai
pasien
akan
memampukan
pasien
untuk
mempunyai
pilihan
terhadap
makanan yang dapat
dimakan dengan lahap.

5) Timbang BB setiap hari
atau sesuai indikasi

5) Memberikan informasi
tentang kebutuhan diet
atau keefektifan terapi
6) Mengidentifikasi
kekurangan
makanan
dan kebutuhan

makan

4) Porsi makan habis.
5) Membran mukosa tidak
pucat

6) Observasi intake dan
output makanan

6) Bising usus normal
7)

Tidak
abdomen

2.3.1.2 Resiko

ada

kram

7) Berikan kebersihan oral

7) Mulut yang bersih dapat
meningkatkan
rasa
makanan

8) Kolaborasi dengan ahli
gizi untuk menentukan
jumlah
kalori
dan
nutrisi yang dibutuhkan
pasien

8) Suplemen
dapat
memainkan
peran
penting
dalam
mempertahankan
masukan kalori dan
protein

Perdarahan Berhubungan dengan Penurunan

Factor-faktor

Pembekuan Darah (trombositopeni)

Tabel 2.8 Intervensi keperawatan resiko perdarahan berhubungan dengan
penurunan faktor-faktor pembekuan darah (trombositopeni).
Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Tujuan : setelah dilakukan 1) Monitor
tanda-tanda
selama 2x24 jam di
penurunan trombosit
harapkan pasien tidak
yang disertai tanda
terjadi perdarahan lebih
klinis.
lanjut
Kriteria hasil :
1) Keluarga dapat
mengetahui tanda-tanda
penurunan trombosit
2) Anjurkan pasien untuk

Rasional
1) Penurunan
trombosit
merupakan tanda adanya
kebocoran
pembuluh
darah yang pada tahap
tertentu
dapat
menimbulkan
tandatanda
klinis
seperti
epistaksis, ptekie
2) Aktifitas pasien yang
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2) Keluarga mau
banyak
istirahat
(
menganjurkan kepada
bedrest )
klien untuk banyak
istirahat (bedrest)
3) Kolaborasi,
monitor
3) Keluarga mampu
trombosit setiap hari
mengetahui
perkembangan trombosit
4) Tidak ada perdarahan
5)Tidak
ada
distensi
abdomen
6)Tidak ada hematuria dan 4) Antisipasi
adanya
hematemesis
perdarahan : gunakan
7)Hemoglobin
dan
sikat gigi yang lunak,
hematroktit dalam batas
pelihara
kebersihan
normal
mulut, berikan tekanan
5-10 menit
5) Lindungi pasien dari
trauma yang dapat
menyebabkan
perdarahan

tidak terkontrol dapat
menyebabkan terjadinya
perdarahan.
3) Dengan trombosit yang
dipantau setiap hari,
dapat
diketahui
tingkat
kebocoran
pembuluh darah dan
kemungkinan perdarahan
yang dialami pasien
4) Mencegah
terjadinya

6) Kolaborasi,
monitor
trombosit setiap hari

6) Dengan trombosit yang
dipantau setiap hari,
dapat
diketahui
tingkat
kebocoran
pembuluh darah dan
kemungkinan perdarahan
yang dialami pasien

perdarahan lebih lanjut

5) untuk
mengurangih
resiko perdarahan pada
pasien

2.4.4.4 Kekurangan Volume Cairan Berhubungan dengan Dehidrasi Karena
Peningkatan Suhu Tubuh.
Tabel 2.9 Intervensi keperawatan kekurangan volume cairan berhubungan dengan
dehidrasi karena peningkatan suhu tubuh.
Data
Intervensi
Rasional
Tujuan : Setelah dilakukan 1) Jelaskan pada orang
tindakan
keperawatan
tua mengenai dampak
selama 1 x 24 jam di
yang timbul apabila
harapkan
pasien
dapat
anak
kekuranngan
menunjukkan tanda cairan
cairan.
terpenuhi
Kriteria hasil :
2) Pertahankan catatan
`1) Keluarga pasien mampu
input dan output yang
menjelaskan
kembali
akurat.
tentang dapak yang

1) Agar orang tua mampu
memahami
dampak
yang timbul apabila
anak
kekurangan
cairan.
2) Evaluator
langsung
status
cairan.
Perubahan
tiba-tiba
pada
berat
badan
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timbul apabila anak
dicurigai
kekurangan cairan
kehilangan/retensi
2) Mempertahankan output
cairan.
urine sesuai dengan 3) Monitor
status 3) Peningkatan
usia dan BB.
dehidrasi ( observasi
suhu/memanjang
nya
3) Nadi 80-100x/menit,
turgor kulit, obsevasi
demam meningkatkan
suhu
tubuh
dalam
membran
mukosa,
laju metabolik dan
rentang normal 36,5 dan nadi adekuat) jika
kehilangan
cairan
37°C
di perlukan.
melalui evaporasi TD
4) Tidak ada tanda
ortotastik berubah dan
dehidrasi, elastis turgor
peningkatan takikardia
kulit
membaik,
menunjukkan
membran
mukosa
kekurangan cairan sis
lembab, tidak ada rasa
temik.
haus yang berlebihan.
4) Observasi tanda-tanda 4) Memantau perubahan
vital
tanda-tanda vital pada
klien.
5) Anjurkan keluaraga 5) Untuk
memenuhi
klien untuk minum
kebutuhan cairan tubuh
banyak minimal 2500
peroral.
cc
atau
sesuai
toleransi.
6) Kolaborasi pemberian 6) Cairan
dapat
cairan IV
dibutuhkan
untuk
mencegah dehidrasi.

2.4.4.5 Nyeri Akut Berhubungan dengan Kehilangan Fungsi Trombosit Agregas
Tabel 2.10 Intervensi keperawatan nyeri akut berhubungan dengan kehilangan
fungsi trombosit agregasi
Data
Intervensi
Rasional
Tujuan : setelah di lakukan 1.Observasi tingkat nyeri
tindakan
keperawatan
anak dengan melihat
selama 1x24 jam di
ekspresi
wajah
harapkan rasa nyeri pada
anak/menggunakan skala
anak berkurang
2.Observasi faktor yang
Kriteria hasil :
mempengeruhi
anak
1) Keluarga pasien mampu
terhadap nyeri
melaporkan tigkat nyeri
kepada
petugas
kesehatan
2)
Keluarga
mampu 3.Berikan
posisi
yang
melaporkan faktor yang
nyaman dan ciptakan
mempengaruhi
anak
suasana ruangan yang
terhadap nyeri
tenang

1. Untuk mengetahui nyeri
yang dialami oleh anak

2. Dengan
mengetahui
faktor-faktor
tersebut
maka perawat dapat
melakukan
intervensi
yang
sesuai
dengan
masalah klien.
3. Posisi yang nyaman dan
suasana yang tenang
dapat membuat perasaan
anak menjadi nyaman
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3)

Keluarga
mau 4.Berikan suasana yang
memberikan
posisi
gembira bagi anak untuk
nyaman dan suasana
mengalihkan
perhatian
ruangan yang tenang
anak terhadap nyeri
4)
Keluarga
mampu 5.Kolaborasi
pemberian
memberikan
suasana
analgesik.
ruangan yang gembira
bagi anak
5) Tanda-tanda vital dalam
rentang normal : -Nadi
6) Skala nyeri anak
berkurang 0-10
7) Wajah tampak rileks
8) Anak tidak menringis
kesakitan

4. Dengan
melakukan
aktifitas lain anak dapat
mengalihkan
perhatian
terhadap nyeri
5. Untuk
mengurang/
menekan rasa nyeri

2.2.4.6 Resiko Syok (hipypovolemik) Berhubungan dengan Perdarahan Yang
Berlebih
Tabel 2.11 Intervensi keperawatan resiko syok (hipypovolemik) berhubungan
dengan perdarahan yang berlebih
Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Rasional

Tujuan : Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2 x 24 jam
diharapkan aliran darah
kejaringan tubuh kembali
normal

1) Jelaskan pada klien dan
keluarga tanda perdarahan,
dan segera laporkan jika
terjadi perdarahan

1) Dengan melibatkan klien
dan keluarga maka tandatanda perdarahan dapat
segera diketahui dan
tindakan yang cepat dan
tepat dapat segera
diberikan

Kriteria hasil :

2) Observasi vital sigh setiap
3 jam atau lebih

1)

2)

Keluarga
pasien
mampu
menjelaskan
kembali tentang tanda
perdarahaan dan segera
melapor jika terjadi
perdarahan
Keluarga
mengetahui
perkembangan
sigh pasien

3) Monitor keadaan umum
pasien

mau
vital
4) Monitor status sirkulasi
darah,warna kulit,suhu

2) perawat perlu terus
menerus mengobservasi
vital sign untuk
memastikan tidak terjadi
presyok/syok.
3) Untuk memonitor kondisi
pasien selama perawatan
terutama saat terjadi
perdarahan.perawat segera
mengetahui tanda-tanda
presyok/syok

56

3)

Keluarga
pasien
mampu
mengetahui
keadaan umum pasien

4) Nadi 80-100x/mnt dan
RR 20-30x/mnt dalam
batas normal

kulit,denyut jantung,ritme
nadi perifer,dan kapiler
refill
5) Kolaborasi pemberian
intravena.

5) Tidak ada pernafasan
6) Kolaborasi pemeriksaan
takipneu.
HB,PCV.Trombosit
6) Akral hangat

4) Mengidentifikasi dan
mengontrol keadaan
sirkulasi darah,warna
kulit,denyut jantung,ritme
nadi serta kapiler refill
5) Cairan intravena
diperlukan untuk
mengatasi kehilangan
cairan tubuh secara hebat.

6) Untuk mengetahui tingkat
kebocoran pembuluh
darah yang dialami pasien
7) Tidak ada tanda-tanda
dan untuk acuan
perdarahan
melakukan tindakan lebih
lanjut
2.2.4.7 Defisiensi Pengetahuan Berhubungan dengan Kurangnya Sumber
Informasi
Tabel 2.12 Intervensi keperawatan defisiensi pengetahuan berhubungan dengan
kurangnya sumber informasi
Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Rasional

Tujuan : Setelah dilakukan 1) Jelaskan tentang definisi 1)
Meningkatkan
tindakan
keperawatan
penyakit
DHF,proses
pengetahuan
dan
selama 1 x 24 jam di
penyakit,tanda
mengurangi cemas
harapkan
pasien
dan
gejala,identifikasi
keluarga mengerti proses
penyebab dan kondisi
penyakitnya dan program
pasien
perawatan serta therapy.
2) Jelaskan tentang program 2) Mempermudah intervensi
pengobatan dan alternatif
Kriteria hasil :
pencegahan
1) Keluarga pasien mampu 3)
Tanyakan
kembali 3) Mereview kembali apa
menjelaskan
kembali
pengetahuan
keluarga
yang
sudah
di
tentang penyakitnya
pasien
dan
pasien
informasikan
2) Keluarga pasien mampu
tentang
menjelaskan
kembali
penyakit,prosedur
tentang
program
perawatan
dan
pengobatan dan alternatif
pengobatan
pencegahan
3) Keluarga pasien mampu
menjelaskan
kembali
penyakit dan prosedur
perawatan
dan
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pengobatan
(Nurarif dan Kusuma, 2015)
2.4.5 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. (Nuratif dan
Kusuma, 2015)
Tindakan keperawatan kolaboratif, diimplementasikan bila perawat
bekerja 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
diimplementasikan oleh perawat. (Christiana, 2012)

2.4.6 Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari keperawatan dengan cara
melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan
tercapai atau tidak. Dalam evaluasi perawat seharusnya memiliki
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pengetahuan dan kemampuan dalam memahami respon terhadap intervensi
keperawatan, kemampuan menggambarkan kesimpulan tentang tujuan yang
ingin

dicapai

serta

kemampuan

dalam

menghubungkan

keperawatan pada kriteria hasil.(Christiana, 2012).

tindakan
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Kerangka Masalah
Arobovirus (melalui
nyamuk aedes aegypti )

pGe2 Hipotalamus

Hipertermi

Beredar dalam
aliran darah

Membentuk &
mekepaskan zat C3a,
C5a
Peningkatan reabsorbsi
Na= dan H2O

Infeksi viruz dengue
(viremia)

Mengaktifkan sistem
komplemen

Permeabilitas membran
meningkat

Kesalahan
interprestasi
Agregasi
trombosit

Kerusakan endotel
pembulu darah

Resiko syok
hipovolemik

Kurang
pengetahuan
Trombositopenia

Merancang & mengaktivasi
faktor pembekuan darah

DIC

Resiko perdarahan

Rejatan syok hipovolemik
dan hipotensi

Kebocoran plasma

Perdarahan
Resiko perfusi
jaringan tidak efektif

Asidosis metabolik

Hipoksia jaringan

Resiko syok
(hipovolemik)

Kekurangan volume
cairan

Paru-paru

Efusi pleura

Ketidakefektifan
pola nafas

Hepar

Abdomen

Hepatomegali

Ascites

Penekanan intra
abdomen

Mual, muntah

Nyeri
Nanda nic-noc 2015

Ke extravaskuler

Gambar 2.1 kerangka masalah

Ketidakseimbaanngan
nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh
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BAB 3
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan di sajikan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan yang di
mulai dari tahap pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pada tanggal 23 November 2019 sampai tanggal 25 November 2019 di Ruang
Ashoka RSUD Bangil
3.1 Pengkajian
3.1.1 Identitas
Pasien adalah seorang anak laki-laki bernama “An.R” dengan usia
14 tahun beragama islam. Pasien adalah putra kedua dari tiga bersaudara
anak pertama perempuan berumurr 17 tahun dan anak ketiga laki-laki
dengan umur 4 tahun, dari pasangan Tn G usia 50 tahun dan Ny M usia 48
tahun. Pasien tinggal di Kejayan Pasuruan. Pendidikan pasien saat ini SLTP.
Orang tua pasien beragama islam dan pekerjaan ayah sebagai karyawan dan
pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga. Pasien MRS pada tanggal 22
November 2019 di Ruang Ashoka RSUD Bangil.
3.2 Riwayat Kesehatan
3.2.1 Keluhan utama/Alasan MRS : pasien mengatakan badanya panas sejak 5
hari
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3.2.2 Riwayat Penyakit Saat Ini :
Ibu pasien mengatakan anaknya panas naik turun sejak 5 hari yang lalu
tanggal 18 November 2019 panasnya naik pada malam hari dan turun ketika
pagi hari, mual dan pusing. Pasien sudah di bawa puskesamas dan di beri
obat paracetamol dan di beri sirup hufadon, tapi pasien masih tak kunjung
membaik, melihat keadaan pasien tak kunjung membaik ibu pasien
membawa pasien ke RSUD Bangil pada tanggal 22 November 2019. Pada
saat pengkajian pasien pasien mengeluhkan badanya panas, klien nampak
lemah, mual,pusing dan mengalami mimisan 1 kali.
3.2.3 Riwayat Kesehatan Dahulu
Pasien mengatakan pernah menderita demam tapi biasa nya hanya 3 hari
sudah sembuh, pasien tidak pernah kejang.
3.2.4 Kecelakaan yang Pernah Di alami
Pasien mengatakan pernah jatuh dari sepeda sudah beberapa tahun yang
lalu, tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, tidak pernah tenggelam,
tidak pernah keracunan.
3.2.5 Riwayat Operasi
Pasien mengatakan tidak pernah melakukan operasi.
3.2.6 Riwayat Alergi
Pasien mengatakan tidak punya alergi dengan makanan, obat, debu, udara
dan lainnya.
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3.2.7 Riwayat Persalinan
3.2.71 Prenatal Care
Ibu pasien mengatakan selama kehamilan ibu kontrol 9 kali dan selama
kehamilan ibu mengeluh munrah-muntah.
3.2.7.2 Natal
Ibu pasien mengatakan melahirkan normal di klinik di bantu oleh bidan
dengan lama persalinan kurang lebih 3 jam, dan tidak ada komplikasi
setelah melahirkan.
3.2.7.3 Post natal
Ibu pasien mengatakan keadaan bayinya normal dengan panjang 52 cm
dan berat lahir 3300 gram.
3.2.7.4 Riwayat Imunisasi
Ibu pasien mengatakan pasien tidak melakukan imunisaasi BCG, DPT,
Polio, hepatitis karena tidak di bolehkan bapaknya, pasien hanya
melakukan imunisasi campak di sekolah.
3.3 Riwayat Kesehatan Keluarga
3.3.1 Penyakit yang Pernah Diderita oleh Anggota Keluarga
Ibu pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang menderita
penyakit DHF, dan penyakit yang menular seperti TBC dan menurun seperti
diabetes.
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3.3.2 Lingkungan Rumah dan Komunitas
Ibu pasien mengatakan lingkungan rumahnya bersih jauh dari tempat
pembuangan sampah, di depan rumah tidak terdapat barang yang dapat
menampung air seperti kaleng bekas dan botol bekas, selokan di sekitar
rumah pasien tidak menggenang, keluarga pasien sering menumpuk
gantungan baju dan tetangga pasien berjarak ± 500 M dari rumah ada yang
terkena DHF.
3.3.3 Perilaku yang Mempengaruhi Kesehatan
Sering mengantung pakaian, tidak pernah menguras penampungan air, ibu
pasien tidak mengetahui 3M sehingga tidak pernah melakukan 3M, di
rumah pasien tidak pernah menggunakan lotion anti nyamuk, pasien saat
tidur tidak menggunakan kelambu, pasien juga tidak mempunyai kebiaasaan
tidur pagi.
Masalah Keperawatan : Defisiensi tingkat pengetahuan
3.4 Riwayat Tumbuh Kembang
Berat badan pasien 30 kg (saat periksa ke puskesmas) dengan tinggi badan
131 cm. Pasien erupsi gigi pertama pada usia 6 bulan, jumlah gigi sekarang
lengkap.
BBI normal = (Usia dalam tahun x 7) -5 : 2
= ( 14 x 7 ) – 5 : 2
= 98 - 5 : 2
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= 46,5 kg
Masalah keperawatan : Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan
tubuh
3.4.1 Tahap Perkembangan Psikososial (sesuai usia)
Klien saat ini dalam tahap indentitas vs kebingungan, klien merasa sudah
tumbuh dewasa, tetapi menurut orangtuanya klien masih belum dewasa.
3.4.2 Tahap Perkembangan Psikoseksual
Ibu pasien mengatakan jika anaknya sudah mulai bergaul tidak hanya
dengan teman laki-laki saja, tetapi sudah memiliki ketertarikan pada teman
lawan jenisnya. Pada tahap ini tidak menimbulkan konflik antara anak dan
keluarga.
3.4.3 Tahap Perkembangan Sosialisasi (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya sudah mampu bersosialisasi dengan
teman sebayanya dan lebih sering menghabiskan waktu bersama temantemanya.
3.4.4 Perkembangan Bahasa (sesuai usia)
Pasien mampu mengembangkan bahasa, kata yang terangkai dan terstruktur.
Pasien juga mampu mengebangkan pola bahasa yang formal dengan orang
dewasa, Anak sudah bisa berbahasa Indonesia dengan benar, dan belajar
bahasa Inggris ketika di sekolahnya, belajar bahasa Jawa maupun Madura
dilingkungan sekitarnya.
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3.4.5 Kemampuan Menolong Diri Sendiri (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan bahwa pasien telah mampu menolong diri sendiri
saat terjatuh atau dalam kesulitan.
3.4.6 Genogram

Gambar 3.1 Genogram Keluarga Anak R
= Perempuan
= Laki-laki
= Meninggal
= Pasien
= Tinggal satu rumah
3.5 Riwayat Nutrisi
3.5.1 Pemberian ASI
Pasien di berikan ASI ekslusif selama 2 bulan karena ibunya harus bekerja
sehingga hanya di beri selama 2 bulan, menurut ibu pasien ASI sangat
penting bagi anaknya agar anaknya cepat tumbuh besar.
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3.5.2 Pola Pemberian Nutrisi Tiap Tahap Usia Sampai Usia Saat Ini
Pada saat pasien berumur 0-2 bulan pasien hanya di beri ASI saja, kemudian
setelah 2 bulan sampai 12 bulan pasien di beri susu formula dan MPASI
(Nasi lembek dan pisang) dan saat ini pasien mengkonsumsi air putih, teh,
air gula dan sari kurma.
3.5.3 Pola Nutrisi Sehari-hari
Selera makan pasien saat sebelum sakit baik 3 kali 1 porsi habis pada saat
sakit menurun hanya 1-3 sendok saja. Menu makan pasien sebelum sakit
nasi, lauk, sayur, buah dan ketika sakit nasi, sayur, lauk, buah. Saat sebelum
sakit pasien tidak mempunyai pantangaan makan sebelum sakit dan saat
sakit tidak boleh makan pedas dan asam. Sebelum sakit pasien makan
sendiri dan saat sakitpun pasien masih makan sendiri. Dan ibu pasien
mengatakan anaknya mual dan nafsu makan pasien menurun sejak sakit ini.
3.5.4 Cairan
Saat sebelum sakit frekuensi minum pasien banyak dan ketika sakit pasien
jarang minum, Jenis minum pasien sebelum sakit air putih dan teh
sedangkan saat sakit pasien minum air putih, teh, dan sari kurma.
Kebutuhan cairan pasien sebelum sakit 1700cc perhari dan saat sakit 1700cc
perhari. Cara pemenuhan kebutuhan pasien sebelum sakit melalui oral (air
putih dan teh) saat sakit pemenuhan kebutuhannya cairan oral (air putih, teh
dan sari kurma) dan cairan parenteral (infus RL 20 tpm).
Kebutuhan cairan = 100x (BB pasien)=100x10=1000
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= 50x (BB pasien) = 50x 10=500
= 20x (BB pasien) =20x10= 200
Jumlah total

= 1000+500+200
= 1700cc/24 jam

3.6 Riwayat Psikososial
3.6.1 Tempat tinggal anak : ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersama ibu,
ayah dan saudaranya.
3.6.2 Hubungan antara anggota keluarga : ibu pasien mengatakan hubungan antara
keluarga baik.
3.6.3 Pengasuh anak : ibu pasien mengatakan yang mengasuh anaknya adalah ibu
dan ayahnya.
3.6.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak : ibu pasien mengatakan masih
tidak mengetahui, tanpak bertanya-tanya dan bingung saat di tanya tentang
penyebab penyakit yang di derita anaknya.
3.6.5 Dampak hospitalisasi : bedampak kepda orangtua pasien seperti ibu nya
yang seharusnya bekerja ibunya harus meninggalkan pekerjaan nya karena
menjaga anaknya dan saudara pasien di rumah hanya bersama ayahnya dan
dampak terhadap pasien yaitu biasanya pasien bisa beraktivitas dengan
temanya sebayanya, saat sakit pasien tidak bisa aktivitas dengan teman
sebayanya .
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3.7 Observasi dan Pengkajian Fisik
3.7.1 Keadaan Umum
Pasien tampak terbaring lemah di atas tempat tidur dengan GCS 4-5-6,
terpasang infus RL 20 tpm di tangan kanan, dengan tanda-tanda vital suhu
38,2˚C, nadi 102 x/menit dan respirasi 25 x/menit.
Masalah Keperawatan : Hipertermi
3.7.2 Antropometri
Tinggi badan pasien 145 cm dengan berat badan 30 kg.
Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan
3.7.3 Sistem Pernafasan
Bentuk dada simetris, pola nafas reguler, irama jantung teratur,
suara nafas vesikuler, susunan ruas tulang belakang tidak ada
skoliosis,lordosis dan kifosis, vocal fremitus sama antara kanan dan kiri,
tidak ada retraksi otot bantu nafas, suara nafas vesikuler, perkusi thorax
sonor pada pada paru-paru dan pekak pada jantung, tidak ada alat bantu
pernafasan dan tidak ada batuk.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
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3.7.4 Sistem Kardiovaskuler
Tidak ada nyeri dada, irama jantung reguler, pulsasi kuat posisi di
radialis, bunyi jantung S1 dan S2 tunggal, CRT < 3 detik, tidak ada
cyanosis dan tidak ada clubbing fingger.
Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.7.5 Sistem Persyarafan
Kesadaran compos mentis dengan GCS 4-5-6, orientasi pasien
terhadap tempat, waktu dan orang baik, tidak ada kejang, tidak ada nyeri
kepala, pasien mengeluh pusing, istirahat tidur siang

pasien ketika

sebelum sakit tidur siang 3 jam dan malam 8 jam, saat sakit istirahat siang
pasien tidak bisa tidur dan malam 8 jam tapi sering terbangun, ibu pasien
mengatakan anaknya tidak bisa tidur dan tidak ada kelainan nervus cranial.
Masalah Keperawatan : Gangguan pemenuhan kebutuhan tidur.
3.7.6 Sistem Genitourinaria
Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, kebersihan alat kelamin
bersih, frekuensi berkemih 5 x sehari dengan warna kuning dan bau khas
urin, tepat yang di gunakan BAK kamar mandi, tidak ada alat bantu
berkemih dan tidak ada masalah eliminasi urine, produksi urine ±1250cc/
hari.
Masalah Keperawatan : Tidak masalah keperawatan
3.7.7 Sistem Pencernaan
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3.7.7.1 Mulut
Keadaan mulut pasien bersih, mukosa mulut kering, bibir normal, lidah
agak kotor (terdapat putih-putih di tengah lidah pasien), rongga mulut
pasien bersih, kebiasaan gosok gigi pasien 3 x sehari, keadaan gigi pasien
bersih tidak ada caries, tenggorokaan tidak ada kesulitan menelan
kemerahan atau pembesaran tonsil.
3.7.7.2 Abdomen
Keadaan abdomen supel, tidak ada nyeri tekan, perut bagian bawah teraba
keras, kebiasaan BAB pasien saat di rumah 1 kali sehari, dengan
konsistensi lembek, bau khas dan ibu pasien mengatakan pasien saat sakit
pasien belum BAB selama 5 hari, perkusi redup, tempat yang di gunakan
BAB kamar mandi, terdapat masalah eliminasi alvi pasien belum BAB
selama 5 hari, pemakaian obat pencahat tidak ada dan peristaltik usus 10
x/menit.
Masalah Keperawatan : Konstipasi
3.7.8 Sistem Muskuloskeletal dan Integument
Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai (ROM) bebas dengan
kekuatan otot :
5

5

5

5
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Tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, keadaan kulit bersih dan teraba
hangat, akral hangat, warna kulit normal, terdapat ptechie, turgor elastis,
kelembapan lembab, tidak ada oedema dan kulit bersih.
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.7.9 Sistem Pengindraan
Pada pemeriksaan mata di dapatkan data konjungtiva kanan dan
kiri anemis, sklera putih kanan dan kiri, pupil isokor kanan dan kiri, reflek
cahaya baik kanan dan kiri, ketajaman penglihatan normal kanan dan kiri (
di cek dengan cara berdiri dengan jarak kurang lebih 6 meter dan
menyuruh pasien untuk menebak berapa jumlah jari pemeriksa), palpebra
tidak ada oedema kanan dan kiri, pergerakan bola mata normal kanan dan
kiri, tidak ada strabismus kanan dan kiri, dan pasien tidak menggunakan
alat bantu untuk melihat. Pada pemeriksaan hidung di dapatkan data
bentuk hidung normal, hidung bersih, mukosa hidung bersih, tidak ada
sekret, ketajaman penciuman normal (di cek dengan cara menyuruh pasien
untuk membedakan bau kopi dan teh). Pada pemeriksaan telinga di
dapatkan data bentuk telinga simetris antara kanan dan kiri, ketajaman
pendengaran normal kanan dan kiri (di cek dengan cara pemeriksa berada
di samping pasien dan telinga yang tidak di bisiki di tutup dengan tangan
dan memastikan pasien tidak membaca gerakan bibir pemeriksa dan
membisikan 2 suku kata seperti bola-bata atau yang lain kemudian minta
pasien mengulangi kata yang di sebutkan), tidak ada alat bantu untuk
mendengar, telinga bersih dan tidak ada lesi, pada pemeriksaan perasa
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pasien dapat merasakan manis,asam, pahit dan asin, peraba baik ( dengan
cara memberikan cairan manis seperti sari kurma, cairan asam seperti
jeruk, cairan asam seperti larutan garam, dan pahir memberikan larutan
kopi kemudian pasien di suruh menyebutkan rasa masing-masing cairan).
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan.
3.7.10 Sistem Endokrin
Pada saat di lakukan pemeriksaan fisik tidak di temukan
pembesaran kelenjar thyroid maupun karotis, tidak ada hiperglikemia
atau hipoglikemia
Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
3.8 Pemeriksaan Fisik
Tabel 3.1 Hasil lab 23 November 2019
Pemeriksaan

Metode

Hasil

Nilai rujukan

Darah Lengkap

Cell Counter

Terlampir

WBC (Leukosit)

Flowcymetri

1,67

4,8-10,8 10^3/ul

RBC (Eritrosit)

5,88

4,2-6,1 10^6/ul

HGB (Hemoglobin)

12,4

12-18 g/dl

HCT (Hematokrit)

Cell Counter

46,1

37-52%

PLT (Trombosit)

Cell Counter

100.000

150-450 10^3/ul

MCV

Cell Counter

78,4

79-99 fl

MCA

Cell Counter

27,9

27-31 pg
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MCHC

35,6

33-37 g/dl

RDW-SD

36,1

35-47 fl

RDW-CV

12,6

11,5-14,5 %

RDW

12,1

9-17 fl

MPV

11,1

9-13

P-LCR

33,2

13-43 %

PCT

0,02

0,150-0,400 %

EO%

0,6

0-1 %

BASO%

1,2

0-1 %

NEUT%

49,7

50-70 %

LYMPH%

39,5

25-40 %

MONO%

9,0

2-8 %

3.9 Terapi tanggal 23 November 2019
RL 1500cc/24 jam
Ondansentron 8 mg 3x1 (IV)
Paracetamol 500mg 3x1 (IV)
Omeprazole 40mg 3x1(IV)
Terapi tanggal 24 November 2019
RL 1000cc/24 jam
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Ondansentron 8mg 3x1 (IV)
Paracetamol 500mg 3x1 (IV)
Terapi tanggal 25 November 2019
RL 1000cc/24 jam
Ondansentron 8mg 3x1 (IV)
Paracetamol 500mg 3x1 (IV)
Fungsi obat
Ondansentron : untuk mencegah mual dan muntah
Paracetamol : untuk menurunkan suhu tubuh
Omeprazole : untuk mengatasi gangguan lambung
3.10 Analisa Data
Tabel 3.2 Analisa Data Pada Anak R dengan Diagnosa Medis DHF Di
Ruang Ashoka
No
1.

Data
Ds

:

Pasien

Etiologi
mengatakan

badanya panas
Do :
- Keadaan lemah
- Kulit teraba hangat
- Warna kulit kemerahan

Komplek antibodi
viruz
↓
Vektor aedes aygepti
↓
Virus yang masuk

Problem
Hipertermi
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- Trombosit

(100.000

10^3/ul)
- TTV:
- Suhu : 38,2
- Nadi : 102 x/menit
- RR : 25 x/menit

melalui kulit yang
tergigit nyamuk
↓
Viremia
↓
Stimulasi sel
makrotag DMN
untuk produksi
pirogen endogen
↓
Masuk hipotalamus
↓
Mengacaukan
termogulasi
↓
Hiperpireksia
↓
Peningkatan suhu
tubuh
(Hipertermi)

2.

Ds : Ibu pasien mengatakan
anaknya susah makan
saat sakit
Do :

Kompleks antibodi

Ketidakseimbangan

virus

nutrisi kurang dari

↓

kebutuhan tubuh

Terlepasnya histamin
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-

Kurang minat terhadap

↓

makanan
-

Hanya

makan

1-3

sendok makan
-

Mual (+)

-

BBI : ((usia dalam

Peningkatan
permeabilitas plasma
↓
KE ekstravaskkuler

tahun)x7-5):2

↓

: (14x7-5): 2

Volume plasma

: 46,5
-

oleh C3a&C5a

menurun

Berat badan menurun

↓

sebelum sakit 32 kg

Hematokrit

saat sakit 30 kg

meningkat
↓
Hipoksia jaringan
↓
Mobilisasi usus
lambat
↓
Intake nutrisi yang
tidak adekuat
↓
Mual
↓
Ketidakseimbangan
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nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh
3.

Ds : Ibu pasien mengatakan

Perubahan

Gangguan

anaknya tidak bisa tidur

lingkungan

pemenuhan

Do :

kebutuhan tidur

- Keadaan umum lemah
- Terdapat kantung mata
-

Pasien

tidur

siang

sebelum sakit 3 jam
dan malam 8 jam
-

Saat

sakit

istirahat

siang tidak bisa tidur,
malam

8

jam

tapi

sering terbangun
-

Saat

tidur

malam

pasien

sering

terbangun-bangun
4.

Ds : ibu pasien mengatakan
pasien

belum

BAB

selama 5 hari sejak sakit
Do :

Pola BAB tidak
teratur
↓
Eliminasi feses tidak

- Peristaltik

usus

10

↓

x/menit
- Perut

bagian

lancar

baawah

Konstipasi

Konstipasi
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teraba keras
- Perkusi redup
5.

Ds :
-

Kurang informasi
Ibu pasien mengatakan
tidak mengetahui 3M
sehingga

tidak

melakukannya
-

Ibu pasien mengatakan
sering mengantung baju

-

Ibu pasien mengatakan
tidak pernah menguras
penampungan air

-

Ibu pasien mengatakan
tidak

mengetahui

penyebab anaknya sakit
Do :
- Ibu

pasien

nampak

bertanya-tanya
- Ibu

pasien

nampak

bingung saat di tanya
penyebab
sakit

anaknya

Defisiensi tingkat
pengetahuan
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3.11 Daftar masalah keperawatan
3.11.1 Hipertermi
3.11.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
3.11.3 Gangguan pola tidur
3.11.4 Konstipasi
3.11.5 Defisiensi tingkat pengetahuan
3.12 Daftar diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas
3.12.1 Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue di tandai
dengan peningkatan suhu tubuh
Ds: Ibu mengatakan anaknya demam selama 5 hari
Do: - Keadaan lemah
- Kulit teraba hangat
- Warna kulit kemerahan
- Trombosit (100.000 10^3/ul)
- Suhu : 38,2
- Nadi : 102x/menit
- RR : 25x/menit
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3.12.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan
yang menurun di tandai dengan mual dan muntah
Ds: Ibu pasien mengatakan anaknya susah makan saat sakit
Do: - Kurang minat terhadap makanan
- Hanya makan 1-3 sendok makan
- Mual (+)
- BBI : ((usia dalam tahun)x7-5)
: (14x7-5)
: 46,5
- Berat badan menurun sebelum sakit 32 kg saat sakit 30 kg
3.12.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan lingkungan di
tandai dengan anak susah tidur
Ds: - Ibu pasien mengatakan anaknya tidak bisa tidur
Do : - Keadaan umum lemah
: - Terdapat kantung mata
: - Pasien tidur siang sebelum sakit 3 jam dan malam 8 jam
: - Saat sakit istirahat siang tidak bisa tidur, malam 8 jam tapi
sering terbangun
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3.12.4 Konstipasi berhubungan dengan eliminasi feses tidak lancar di tandai
dengan pasien sulit BAB
Ds : - Ibu pasien mengatakan pasien belum BAB selama 5 hari sejak
sakit
Do : - Peristaltik usus 10x/menit
- Perut bagian bawah teraba keras
- Perkusi redup
3.12.5 Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi
di tandai dengan keluarga terus bertanya
Ds : - Ibu pasien mengatakan tidak mengetahui 3M sehingga tidak
melakukannya
- Ibu pasien mengatakan sering mengantung baju
- Ibu Pasien mengatakan tidak pernah menguras penampungan air
- Ibu pasien mengatakan tidak mengetahui penyebab anaknya
sakit
Do : - Ibu pasien nampak bertanya-tanya
- Ibu pasien nampak bingung saat di tanya penyebab anaknya
sakit
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3.13 Intervensi Keperawatan

3.13.1 Hipertermia Berhubungan dengan Proses Infeksi Virus Dengue.

Tabel 3.3 Intervensi keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses
infeksi virus dengue pada An.R dengan diagnosa medis DHF di
ruang Ashoka
Tujuan/Kriteria Hasil

Intervensi

Rasional

Tujuan : Setelah dilakukan 1) Anjurkan orang tua untuk 1) Untuk
tindakan
selama

1

keperawatan

memberikan pakaian tipis

memberikan

x

dan

rasa nyaman

24

diharapkan

jam
anak

mudah

menyerap

keringat

pakaian yang

menunjukkan Suhu dalam

tipis mudah

batas normal

menyerap
keringat dan

Kriteria hasil :
tidak
1) Keluarga melaporkan

merangsang

suhu tubuh menurun

peningkatan
suhu tubuh

2) Keluarga pasien mampu
2) Anjurkan orang tua untuk 2) Untuk
melakukan

kompres
meningkatkan

asupan

mencegah

dengan benar
cairan pada pasien
3)

Suhu

rentang
37°C,

tubuh
normal

pasien

dalam
36,5

dehidrasi pada

3) Ajarkan cara mengompres 3) Dapat
yang benar yaitu lipat

membantu
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4) Nadi 80 – 100x/mnt

paha dan aksila

menurunkan
suhu tubuh

5) Tidak ada perubahan
pasien
warna kulit,
4) Observasi
6) Akral hangat,

suhu

tubuh 4) Suhu 38.90C –
41.10C

pasien

menunjukkan
proses penyakit
infeksius akut
demam yang
kembali normal
5) Kolaborasi

pemberian 5) Digunakan

antipiretik sesuai dengan

untuk

kondisi pasien

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

3.13.2 Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang dari Kebutuhan Tubuh Berhubungan
dengan Intake Nutrisi Yang Tidak Adekuat Akibat Mual dan Nafsu Makan
Yang Menurun

Tabel 3.4 Intervensi keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak
adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun pada anak R
dengan diagnosa DHF di ruang Ashoka

Tujuan/Kriteria hasil

Intervensi

Tujuan : Setelah dilakukan 1) Jelaskan
tindakan

keperawatan

Rasional
tentang 1) Dengan

pentingnya nutrisi

pengetahuan

yang

baik tentang nutrisi
selama 2 x 24 jam anak
menunjukkan tanda-tanda
kebutuhan

nutrisi

akan

memotivasi

untuk

memenuhi

kebutuhan

yang

nutisi

klien
adekuat.

2) Berikan makanan dalam 2) Untuk
porsi

Kriteria hasil :

sedikit

dengan

meningkatkat nafsu
makan pasien dan

frekuensi sering

intake makanan
1)

Keluarga

mampu
kembali

pasien

menjelaskan 3) Berikan makanan dalam 3) Memungkinkan
tentang

keadaan
menarik

hangat

dan

makanan

yang

disukai pasien akan
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pentingnya nutrisi

memampukan
pasien

untuk

mempunyai pilihan

2) Adanya peningkatan

terhadap

berat badan sesuai rentang

makanan

yang dapat dimakan
BB ideal

dengan lahap.
4) Anjurkan

3)

Nafsu

makan

tetap
ritual

bertambah

orang

tua 4) Memberikan

memaksimalkan
makan

yang

disukai anak selama di

informasi

tentang

kebutuhan diet atau
keefektifan terapi

RS

4) Porsi makan habis.

5) Timbang BB setiap 2
5) Membran mukosa tidak

hari sekali

5) Mengidentifikasi
kekurangan
makanan

pucat

dan

kebutuhan
6) Bising usus normal

7)

Tidak

abdomen

ada

kram

6) Observasi intake output 6) Mulut yang bersih
makanan, bising usus,

dapat meningkatkan

kram

rasa makanan

abdomen

dan

membran mukosa

7) Berikan kebersihan oral

7) Suplemen

dapat

memainkan

peran

penting

dalam

mempertahankan
masukan kalori dan
8) Kolaborasi dengan ahli
gizi untuk menentukan
jumlah

kalori

dan

nutrisi yang dibutuhkan

protein
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pasien

3.13.3 Defisiensi Tingkat Pengetahuan Berhubungan dengan Kurang Informasi
Tabel 3.5 Intervensi defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan
kurang informasi pada anak R dengan diagnosa medis DHF di
ruang Ashoka RSUD Bangil
Tujuan dan Kriteria hasil
Tujuan

:

Intervensi

Setelah 1)

dilakukan

tindakan

Jelaskan
definisi

Rasional
tentang 1)

penyakit

keperawatan selama 1 x

DHF,proses

30 menit di harapkan

penyakit,tanda

pasien

gejala,identifikasi

dan

mengerti

keluarga
proses

2)

Kriteria hasil :

Jelaskan

pasien

mampu

menjelaskan 3)

kembali

tentang

2) Keluarga

pasien

mengurangi cemas

tentang 2)

pengobatan

dan

penyakitnya

dan

pasien

program

1) Keluarga

pengetahuan

penyebab dan kondisi

penyakitnya dan program
perawatan serta therapy.

Meningkatkan

Mempermudah
intervensi

alternatif

pencegahan
Tanyakan

kembali

3) Mereview kembali apa

pengetahuan keluarga

yang

pasien

informasikan

tentang

dan

pasien

sudah

di
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mampu

menjelaskan

kembali

tentang

program

pengobatan

dan

penyakit,prosedur
perawatan

dan

pengobatan

alternatif

pencegahan
3) Keluarga
mampu

pasien
menjelaskan

kembali penyakit dan
prosedur

perawatan

dan pengobatan

3.14 Implementasi keperawatan
Tabel 3.6 Implemetasi Keperawatan Pada Anak Dengan Diagnosa Medis DHF Di
Ruang Ashoka RSUD Bangil
No

Tanggal

Jam

1.

23/11/19 14:30

Implemetasi

Paraf

1. Menganjurkan kepada keluarga pasien
untuk memberikan pakaian yang tipis dan
mudah menyerap keringat
-

Orang tua mau memberikan pakaian

tipis pada anaknya
14:35

2. Menganjurkan
meningkatkan

keluarga
cairan

peroral

pasien
seperti

menganjurkan minum yang manis-manis
-

Orang tua pasien mau meningkatkan
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cairan peroral pada anaknya
14:40

3. Mengajarkan cara mengompres yang
benar
-

Orang

tua

pasien

mampu

menunjukan cara mengompres dengan
benar pada lipataan aksila
14:45

15:00

4. Mengobservasi TTV :
-

Nadi : 102 x/menit

-

Suhu : 38,2 ˚C

-

RR : 20x/menit

5. Menjelaskan kepada keluarga pasien
tentang pentingnya nutrisi Jelaskan
tentang pentingnya nutrisi

- keluarga pasien mengerti tentang
pentingnya nutrisi bagi pasien

15:05

6. Memberikan makanan dalam porsi sedikit
dengan frekuensi sering dalam keadaan
hangat dan menarik

- keluarga pasien mau memberikan
makanan dalam porsi sedikit dengan
frekuensi sering dalam keadaan hangat
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dan menarik

15:15

7. Timbang BB setiap 2 hari sekali selama
sakit

- saat di timbang BB pasien 30 kg

15:20

8. Memberikan oral hygiene

- ibu pasien mau untuk anak melakukan
gosok gigi
15:25

9.

Mengobservasi

intake

dan

output

makanan pasien

15:30

Pasien habis 1-3 sendok makan

10. mengobsevasi bising usus

- bising usus di dapatkan 10x/menit
15:35

11. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk
menentukan jumlah kalori dan nutrisi
yang dibutuhkan pasien

- menganjurkkan memberikan makanan
tinggi protein

17:30

12. Kolaborasi pemberian obat
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- Infus Rl 1500cc/24 jam (ganti jam
18:30)
- Injeksi ondansentron 8mg/iv
- Injeksi paracetamol 500mg/iv
- Injeksi omeprazole 40mg/iv
1.

24/11/19 14:30

1.

Menganjurkan

keluarga

pasien

meningkatkan cairan peroral seperti
menganjurkan minum sari kurma
-

Orang tua pasien mau meningkatkan
cairan peroral pada anaknya

14:35

2. Menganjurkan keluarga pasien untuk
tetap memberikan pakaian tipis dan
menyerap keringat
-

Keluarga mau memberikan pakaian
tipis dan menyerap keringat

14:40

3. Mengajarkan keluarga pasien untuk tetap
memberi kompres
-

15:00

Keluarga mau memberi kompres

4. Berikan makanan dalam porsi sedikit
dengan frekuensi sering

-

keluarga pasien mau memberikan
makanan dalam porsi sedikit dengan
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frekuensi sering

15:05

5. Menganjurkan memberikan makanan
dalam keadaan hangat dan menarik

-

keluarga pasien mau memberikan
makanan selagi masih hangat

15:10

3.

mengobservasi

intake

dan

output

makanan

-

pasien hanya makan ikan dan agaragar nasi tidak mau sama sekali

15:15

4. mengobsevasi bising usus, kram abdmen
dan membran mukosa

-

bising usus di dapatkan 12x/menit

-

Kram abdome (-), membran mukosa
tidak pucat

18:00

18:10

5. Mengobservasi suhu tubuh

-

Nadi : 102 x/menit

-

Suhu : 38,2 ˚C

-

RR : 20x/menit

6. Kolaborasi pemberian obat
-

Infus RL 1000cc/24 jam (ganti
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18:30)

3.

24/11/19 15:30

-

Injeksi ondansentron 8mg/iv

-

Injeksi paracetamol 500mg/iv

1. Jelaskan tentang definisi penyakit DHF,
proses penyakit,tanda gejala,identifikasi
penyebab dan kondisi pasien
- keluarga kooperatif saat di berikan
penjelasan tentang penyakit anaknya

15:35

2. Jelaskan tentang program pengobatan dan
alternatif

pencegahan

dengan

memberikan penyuluhan dan leaflet
-keluarga pasien dapat memahami apa yang
sudah di jelaskan oleh petugas medis
1.

25/11/19 07:30

1. Menganjurkan kepada keluarga pasien
untuk memberikan pakaian yang tipis
dan mudah menyerap keringat
-

Orang tua mampu menerapkan cara
pemakaian

pakaian

tipis

pada

anaknya
07:35

2.

Menganjurkan

keluarga

pasien

meningkatkan cairan peroral
-

Orang tua pasien mau meningkatkan
cairan peroral ppada anaknya

07:40

3. Menganjurkan keluarga

untuk tetap
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memberikan kompres dengan benar
-

Orang tua pasien mau melakukan
kompres dengan benar

07:45

08:00

4. Mengobservasi TTV
-

Nadi : 102 x/menit

-

Suhu : 36,8 ˚C

-

RR : 20x/menit

5. Memberikan makanan dalam porsi sedikit
dengan frekuensi sering dalam keadaan
hangat dan menarik

-

keluarga pasien mau memberikan
makanan dalam porsi sedikit dengan
frekuensi

sering

dalam

keadaan

hangat dan menarik

08:05

6. Menganjurkan memberikan makanan
dalam keadaan hangat dan menarik

-

keluarga pasien mau memberikan
makanan selagi masih hangat

08:10

7.

mengobservasi
makanan

intake

dan

output
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-

08:15

8.

pasien makan habis setengah porsi

Mengobsevasi

bising

usus,

kram

abdomen dan membran mukosa

-

Bising usus di dapatkan 10x/menit

-

Kram

abdomen

(-),

membran

mukosa tidak pucat
12:00

5. Berkolaborasi pemberian obat
-

Infus RL 1000cc/24 jam (06:30)

-

Injeksi ondansentron 8mg/iv

-

Injeksi paracetamol 500mg/iv

3.15 Catatan Perkembangan
Tabel 3.7 Catatan Perkembangan Pada Anak R Dengan Diagnosa Medis DHF Di
Ruang DHF RSUD Bangil
Tanggal

Diagnosa keperawatan

23/11/19 Hipertermi
20:00

berhubungan
proses

infeksi

Catatan perkembangan

Paraf

S : Keluarga pasien mengatakan
dengan

anaknya masih panas

virus
O:

dengue
-

Keluarga
mendemonstrasikan

mampu
cara
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mengompres dengan benar

-

Kesadaran compos mentis

-

Warna kulit kemerahan

-

Akral hangat

-

Suhu : 38.0˚C

-

Nadi : 102x/menit

A : Masalah belum teratasi

P : Intervensi di lanjutkan (1, 2, 3,
4, 5)
23/11/19 Ketidakseimbangan
20:00

S : Keluarga pasien mengatakan

nutrisi kurang dari

pasien tidak mau makan dan

kebutuhan tubuh

mual

berhubungan dengan
O : - Nafsu makan menurun
intake nutrisi yang
tidak adekuat akibat

-

mual dan nafsu makan
yang menurun

Porsi makan tidak habis 1-3
sendok

-

Membran mukosa pucat

-

Bising usus 10x/menit

-

Tidak ada kram abdomen

-

BB pasien 30kg

A : Masalah belom teratasi
P : Intervensi di lanjutkan (2, 3, 4)
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24/11/19 Hipertermi
20:00

S : Keluarga pasien mengatakan

berhubungan dengan

anaknya panasnya sudah turun

proses infeksi virus

dari pada kemarin

dengue
O : - Warna kulit normal

-

Keluarga

pasien

mendemonstrasikan

mampu
cara

mengompres dengan benar
-

Akral hangat

-

Suhu : 37.6˚C

-

Nadi : 110x/menit

A : Masalah belom teratasi

P : Intervensi di lanjutkan (1, 2,
3,4, 5)
24/11/19 Ketidakseimbangan
20:00

S : Keluarga pasien mengatakan

nutrisi kurang dari

pasien sudah mau makan tapi

kebutuhan tubuh

sedikit-sedikit

berhubungan dengan
O : - Nafsu makan menurun
intake nutrisi yang
tidak adekuat akibat

-

Porsi makan tidak habis

mual dan nafsu makan

hanya di makan ikan dan

yang menurun

agar-agar, nasi nya tidak
dimakan
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-

Membran

mukosa

tidak

pucat
-

Bising usus 12x/menit

-

Tidak ada kram abdomen

-

BB pasien 30kg

A : Masalah belom teratasi
P : Intervensi di lanjutkan (2, 3, 4)
24/11/19 Defisiensi tingkat
20:00

S : keluarga pasien mengatakan

pengetahuan

sudah memahami apa yang di

berhubungan dengan

jelaskan oleh petugas medis

kurang informasi

O

:

Keluarga

pasien

mampu

menjelaskan kembali tentang
penyakitnya, Keluarga pasien
mampu menjelaskan kembali
tentang program pengobatan
dan

alternatif

pencegahan

dengan

di

bantu

medis,

Keluarga

tenaga
pasien

mampu menjelaskan kembali
penyakit

dan

prosedur

perawatan dan pengobatan
A : Masalah teratasi
P : Intervensi di lanjutkan
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25/11/19 Hipertermi
14:00

S : Keluarga pasien mengatakan

berhubungan dengan

anaknya panasnya sudah turun

proses infeksi virus

dari pada kemarin

dengue
O : - Keadaan umum lemah

-

Kesadaran compos mentis

-

Warna kulit normal

-

Akral hangat

-

Suhu : 36.8˚C

-

Nadi : 112x/menit

-

RR : 22x/menit

A : Masalah teratasi sebagian

P : Intervensi di lanjutkan (1, 3, 5,
6)

3.16 Evaluasi keperawatan
Tabel 3.8 Tabel Evaluasi keperawatan Pada Anak R Dengan Diagnosa Medis
DHF Di Ruang Ashoka RSUD Bangil
Tanggal

Diagnosa Keperawatan

25/11/19 Hipertermi
berhubungan
proses

infeksi

Catatan perkembangan
S : Keluarga pasien mengatakan

dengan
virus

anaknya sudah tidak panas
lagi

Paraf
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dengue
O : - Keluarga pasien mampu
mendemonstrasikan

cara

mengompres dengan benar

-

Tidak

ada

perubahan

warna kulit
-

Akral hangat

-

Suhu : 36.8˚C

-

Nadi : 112x/menit

A : Masalah teratasi

P : Intervensi di hentikan
25/11/19 Ketidakseimbangan

S : Keluarga pasien mengatakan

nutrisi kurang dari

pasien sudah mau makan tapi

kebutuhan tubuh

sedikit-sedikit

berhubungan dengan
O : - Nafsu makan meningkat
intake nutrisi yang
tidak adekuat akibat

-

mual dan nafsu makan
yang menurun

Porsi

makan

habis

setengah porsi
-

Membran mukosa tidak
pucat

-

Bising usus 12x/menit

-

Tidak ada kram abdomen
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-

BB pasien 30kg

A : Masalah teratasi
P : Intervensi di hentikan
24/11/19 Defisiensi tingkat

S : keluarga pasien mengatakan

pengetahuan

sudah memahami apa yang di

berhubungan dengan

jelaskan oleh petugas medis

kurang informasi

O : Keluarga pasien mampu
menjelaskan
tentang
Keluarga

kembali
penyakitnya,

pasien

mampu

menjelaskan

kembali

tentang

program

pengobatan dan alternatif
pencegahan,

Keluarga

pasien mampu menjelaskan
kembali

penyakit

dan

prosedur

perawatan

dan

pengobatan
A : Masalah teratasi
P : Intervensi di hentikan
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4.1.2.2 Riwayat penyakit saat ini : Pada tinjauan pustaka didapatkan adanya
keluhan panas mendadak yang disertai menggigil saat demam dan
kesadaran komposmentis. Turunnya panas terjadi antara hari ke 3 dan ke 7
dan anak semakin lemah. Kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk
pilek, nyeri telan, mual, muntah, anoreksia, diare atau konstipasi, sakit
kepala, nyeri otot dan persendian, nyeri ulu hati dan pergerakan bola mata
terasa pegal, serta adanya manifestasi perdarahan pada kulit, gusi (grade
III, IV), melena atau hematemesis. (Nursalam, 2013), sedangkan hasil dari
tinjauan kasus diperoleh hal yang sama yaitu panas naik turun selama 5
hari, panasnya naik pada malam hari dan turun ketika pagi hari, mual,
anoreksia dan pusing, panas dengan suhu 38,2˚C, klien nampak lemah,
mual,pusing dan mengalami mimisan 1 kali. Terdapat perbedaan antara
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada tinjauan pustaka di temukan
anak mengigil, batu dan pilek, nyeri telan, muntah, diare, sakit kepala,
nyeri persendian, nyeri uluh hati,pegal pada pergerakan bola mata dan
perdarahan gusi sedangkan pada tinjauan kasus tidak di dapatkan gejala
tersebut. Sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan
kasus. Menurut penulis respon tubuh seseorang terhadap virus sangat
berbeda-beda sehingga jika semakin rendah sistem imun seseorang makan
akan semakin banyak manifestasi lain yang akan muncul. Jadi menurut
Fatmawati (2016) reaksi tubuh saat terinfeksi virus adalah membentuk
daya tahan tubuh untuk membasmi virus. Respon imun tubuh penderita
DBD terdiri dari dua respon yaitu respon imun yang tidak spesifik dan
respon imun spesifik yang meliputi respon imun humoral dan seluler. Pada
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respon imun non spesifik penderita DBD yang berperan adalah makrofag,
komplemen, dan trombosit. Pada respon kekebalan humoral yang berperan
adalah IgG dan IgM bekerjasama dengan kekebalan tubuh non spesifik
membentuk antibodi dependent cytoxic cell (ADCC). Sedanngkan pada
respon kekebalan seluler yang berperan adalah sel limfosit T Sitotoksik,
CD-8, MHC Klas I, IL-1, IL-6, TNF alfa, dab interferon (IFN). Kinetik
kadar IgG berbeda dengan kinetik kadar IgM, sehingga kinerja antibodi
IgG harus di bedakan antara infeksi primer dan infeksi sekunder. Pada
infeksi primer IgG meningkat sekitar demam hari ke-14 sedangkan infeksi
sekunder antibodi IgG meningkat pada pada hari kedua.
4.1.2.3 Riwayat penyakit Dahulu : Pada tinjauan pustaka didapatkan kemungkinan
ada keluarga yang sedang menderita DHF, sedangkan hasil dari tinjauan
kasus diperoleh tidak ada keluarga yang sedang menderita DHF.
Pada hasil pengkajian riwayat penyakit dahulu ditemukan adanya
kesenjangan dimana pada tinjauan kasus tidak ada anggota keluarga yang
menderita DHF. Opini penulis : kejadian DHF pada pasien kemungkinan
disebabkan karena pasien tergigit nyamuk Aedes Aegypti disekolah atau
tempat lain. Berdasarkan penelitian Sholehhudin, et al 2014 terdapat trend
epidemiologi DBD pada suatu wilayah. Keadaan tersebut di karenakan
kondisi lingkungan sekitar rumah yang tidak terkontrol. Meskipun kondisi
sanitasi lingkungan baik namun kondisi sanitasi lingkungan di sekitar
buruk. Buruknya kondisi sanitasi lingkungan tersebut berpotensi menjadi
tempat feeding habbit, resting habbit dan breeding habbit nyamuk Aedes
Aegypti. Selain itu kejadian DBD di indikasikan menyebar karena
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buruknya sanitasi tempat umum seperti sekolah, warung, tempat kerja dan
lingkungan bermain.
4.1.2.4 Kondisi lingkungan rumah dan komunitas : Pada tinjauan pustaka
didapatkan adanya genangan air didalam bak dan selokan-selokan yang
dapat mengundang adanya nyamuk dan Kemungkinan ada tetangga
disekitar rumah yang berjarak 100 m yang menderita DHF, sedangkan
hasil dari tinjauan kasus di temukan sering lingkungan rumahnya bersih
jauh dari tempat pembuangan sampah, keluarga pasien sering menumpuk
gantungan baju sehingga banyak terdapat tumpukan gantungan baju dan
tetangga pasien berjarak ± 500 M dari rumah ada yang terkena DHF.
Pada pengkajian kondisi lingkungan menunjukkan tidak ada kesenjangan
kemungkinan penularan DHF, di karenakan perilaku keluarga yang sering
menumpuk gantungan pakaian yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes
Aegypti dan kemungkinan tertular dari tetangga yang menderita DHF.
Menurut (Widodo, 2012) pakaian yang mengantung dalam ruangan
merupakan yang di senangi nyamuk Aedes aegypti untuk beristirahat
setelah menghisap darah manusia. Setelah beristirahat pada saatnya akan
menghisap darah manusia kembali sampai nyamuk tersebut cukup darah
untuk pematangan sel telurnya. Jika nyamuk yang beristirahat pada
pakaian menggantung tersebut menghisap darah penderita demam
berdarah dan selanjutnya pindah dan menghisap darah orang yang sehat
maka dapaat tertular virus demam berdarah dengue.
4.1.2.5 Perilaku yang merugikan kesehatan : Pada tinjauan pustaka didapatkan
Perilaku buruk yang sering berisiko menimbulkan DHF adalah kebiasaan
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menggantung pakaian kotor dikamar,

3M yang jarang / tidak pernah

dilakukan gerakan, Sedangkan hasil dari tinjauan kasus diperoleh data
perilaku keluarga yang sering mengantung pakaian kotor, tidak pernah
menguras penampungan air, dan tidak mengetahui 3M sehingga tidak
pernah melakukan 3M.
Kegiatan 3M yang tidak pernah di lakukan, Perilaku kebiasaan
menggantung pakaian kotor menjadi resiko kejadian DHF karena pakaian
yang banyak tergantung dan menumpuk adalah tempat persembunyian
nyamuk Aedes Aegypti dewasa serta tidak pernah melakukan kegiatan 3M
menyebabkan banyaknya tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti
dewasa untuk bertelur. Hasil penelitian Hasan dan Ayubi (2007)
menunjukan bahwa ada hubungan kebiasaan melakukan 3M dengan
kejadian DBD, individu yang tidak melakukan 3M beresiko 5,85 kali
terkena DBD di bandingkan dengan individu yang melakukan 3M.
4.1.2.6 Tumbuh kembang : pada tinjauan pustaka mengkaji mengenai
pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, baik
perkembangan emosi dan social, sedangkan pada tinjauan kasus diperoleh
Tahap perkembangan psikososial (sesuai usia) Klien saat ini dalam tahap
indentitas vs kebingungan, klien merasa sudah tumbuh dewasa, tetapi
menurut orangtuanya klien masih belum dewasa, Tahap perkembangan
psikoseksual (sesuai usia) Anak sudah mengerti jenis kelamin dirinya dan
lawan jenisnya. Ibu pasien mengatakan dalam kesehariannya An.R sudah
mulai bergaul tidak hanya dengan teman laki-laki saja, tetapi sudah
memiliki ketertarikan pada teman lawan jenisnya, Perkembangan sosialisasi
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(sesuai usia) ibu pasien mengatakan anaknya sudah mampu bersosialisasi
dengan teman sebayanya dan lebih sering menghabiskan waktu bersama
teman-temanya. Perkembangan bahasa (sesuai usia) Anak sudah bisa
berbahasa Indonesia dengan benar, dan belajar bahasa Inggris ketika di
sekolahnya, belajar bahasa Jawa maupun Madura dilingkungan sekitarnya.
4.1.2.7 Riwayat imunisasi : Pada tinjauan pustaka Yang perlu dikaji adalah jenis
imunisasi dan umur pemberiannya. Apakah imunisasi lengkap, jika belum
apa alasannya. (Rampengan, 2009), sedangkan pada tinjauan kasus klien
hanya mendapatkan imunisasi campak di sekolahnya. Opini penulis :
imunisasi sangat penting bagi pasien karena dengan di berikan imunisasi
lengkap pada pasien dapat meningkatkan imun tubuh dan melindungi
tubuh dari penyakit, jadi kemungkinan pasien terserang penyakit karena
sistem imun tubuh pasien yang rendah di karenakan belom di berikan
imunisasi yang lengkap. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan
sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar
sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun
tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk
kedalam tubuh, maka akan di bentuk antibodi untuk melawan vaksin
tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu
pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen
yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih kuat dari
vaksin yang pernah di hadapi sebelumnya.
4.1.2.8 Pada pemeriksaan fisik B1 (Breathing) menurut tinjauan pustaka di dapat
inspeksi, pada derajat 1 dan 2 : pola nafas regular, retraksi otot bantu
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nafas tidak ada, pola nafas 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
nafas. Palpasi, vocal fremitus normal kanan-kiri. Auskultasi, pada derajat
1 dan 2 tidak adanya suara tambahan ronchi, wheezing, pada derajat 3
dan 4 adanya cairan yang tertimbun pada paru, rales(+), ronchi (+).
Perkusi, pada derajat 3 dan 4 terdapat suara sonor. Sedangkan pada
tinjauan kasus di dapatkan pada inspeksi Bentuk dada simetris, pola nafas
reguler, irama jantung teratur, suara nafas vesikuler, susunan ruas tulang
belakang tidak ada skoliosis,lordosis dan kifosis, vocal fremitus sama
antara kanan dan kiri, suara nafas vesikuler tidak ada retraksi otot bantu
nafas, perkusi thorax sonor pada pada paru-paru dan pekak pada jantung,
tidak ada alat bantu pernafasan dan tidak ada batuk. Hal ini dikarenakan
klien berada dalam kondisi DHF derajat 2. Menurut Titik Lestari (2016)
Derajat II meliputi demam disertai gejala klinis lain atau perdarahan
sepontan, uji turniket positif, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan
perdarahan spontan biasanya pada bentuk perdarahan kulit atau
perdarahan lain.
4.1.2.9 Pada pemeriksaan Fisik B2 (Blood) pada tinjauan pustaka di dapatkan
Inspeksi, pada derajat 1 dan 2 pucat, pada derajat 3 dan 4 tekanan vena
jugularis menurun. 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, ekstermitas dingin, nadi
tidak teraba. Perkusi, pada derajat 3 dan 4 normal redup, ukuran dan

108

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 di dapatkan Tidak ada nyeri dada, irama jantung
reguler, pulsasi kuat posisi di radialis, bunyi jantung S1 dan S2 tunggal,
CRT < 3 detik, tidak ada cyanosis dan tidak ada clubbing fingger.
Pengkajian pada B2 tidak terdapat kesenjangan.
4.1.2.10 Pada pemeriksaan fisik B3 (Brain) pada tinjauan pustaka di dapatkan
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, anesthesia. Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan
Kesadaran compos mentis dengan GCS 4-5-6, orientasi pasien terhadap
tempat, waktu dan orang baik, tidak ada kejang, tidak ada nyeri kepala,
pasien mengeluh pusing, istirahat tidur siang pasien ketika sebelum sakit
3 jam dan malam 8 jam, saat sakit istirahat siang pasien tidak bisa tidur
dan malam 8 jam tapi sering kebangun-bangun dan tidak ada kelainan
nervus cranial. Tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan
tinjauan kasus.
4.1.2.11 Pada pemeriksaan fisik B4(Bledder) pada tinjauan pustaka di dapatkan
data pada derajat 1 dan 2 produksi urin menurun (oliguria sampai anuria),
warna berubah pekat dan berwarna coklat tua pada derajat 3 dan 4.
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Palpasi, pada derajat 3 dan 4 ada nyeri tekan pada daerah simfisis
(Dianindriyani,2011). Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data
Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, kebersihan alat kelamin
bersih, frekuensi berkemih 5 x sehari dengan warna kuning dan bau khas
urin, tempat yang di gunakan BAK kamar mandi, tidak ada alat bantu
berkemih dan tidak ada masalah eliminasi urine, terdapat persenjangan
yaitu tidak ada penurunan produksi urine (oliguri sampai anuria). Opini
penulis : menurut penulis tidak terjadi penurunan produksi urine di
karenakan selama di rumah sakit kebutuhan cairan pasien terpenuhi
dengan baik melalui infus dan intake cairan yang cukup dan output
pasien tidak melebihi intake pasien sehingga tidak terjadi dehidrasi,
karena dehidrasi juga bisa sebagai pemicu penurunan produksi urine. Di
tinjau oleh Dr. Scientia inukirana pada 17 agustus 2019 sesorang di
aanggap mengalami penurunan produksi urine apabila keluaran urine
kurang dari 0,5 mililiter/kiloggram berat badan dalam 24 jam.
4.1.2.12 Pada pemeriksaan fisik B5 (Bowel) pada tinjauan pustaka di dapatkan
data 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. Auskultasi, pada derajat
1 dan 2 bising usus normal (dengan menggunakan diafragma stetoskop),
peristaltik usus meningkat (gurgling) > 5-20 kali/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
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derajat 1 dan 2 nyeri tekan (+), hepar dan lien tidak teraba, pada derajat 3
dan 4 pembesaran limpha/spleen dan hepar, nyeri tekan epigastrik,
hematemisis dan melena. Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan
Keadaan mulut pasien bersih, mukosa mulut kering, bibir normal, lidah
agak kotor (terdapat putih-putih di tengah lidah pasien), rongga mulut
pasien bersih, kebiasaan gosok gigi pasien 3 x sehari, keadaan gigi pasien
bersih tidak ada caries, tenggorokaan tidak ada kesulitan menelan
kemerahan atau pembesaran tonsil. Keadaan abdomen supel, nyeri tekan,
kebiasaan BAB pasien saat di rumah 1 kali sehari dengan tidak ada
konsistensi lembek, bau khas dan saat sakit pasien belum BAB selama 5
hari, tempat yang di gunakan BAB kamar mandi, terdapat masalah
eliminasi alvi pasien belum BAB selama 5 hari, pemakaian obat pencahat
tidak ada dan peristaltik usus 10 x/menit. terdapat kesenjangan antara
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus adalah tidak ditemukan hepatomegali
pada pasien karena pasien tidak mengalami perdarahan sehingga hepar
tidak bekerja secara berlebihan untuk mendestruksi trombosit dan untuk
menghasilkan albumin. Berdasarkan Hepatomegali adalah kondisi
pembesaran organ hati dengan gejala mata dan kulit kuning, merasa
mudah lelah, kulit gatal-gatal, tidak nafsu makan, mual, muntah, nyeri
perut, tungkai bawah bengkak, lebam-lebam di kulit dan perut membesar.
Organ yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan atas ini
memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi hati di antaranya antara lain
menghasilkan protein dan faktor pembekuan darah, menetralkan racun
amonia, mencerna lemak, menyimpan cadangan kaarbohidrat, dan
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melawan infeksi tubuh. Kondisi hati yang membesar menunjukan bahwa
sedang terjadi gangguan di hati.
4.1.2.13 Pada pemeriksaan fisik B6 (Bone) pada tinjauan pustaka di dapatkan data
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,
berkeringkat, kulit tanpak biru. Palpasi, pada derajat 1 dan 2 hipotoni,
kulit kering, elastisitas menurun, turgor kulit menurun, ekstermitas
dingin, pada derajat 3 dan 4 pasien mengalami parese atau kekakuan
bahkan kelumpuhan. Pada tinjauan kasus di dapatkan Kemampuan
pergerakan sendi dan tungkai (ROM) bebas dengan kekuatan otot Tidak
ada fraktur, pasien mengalami mimisan, tidak ada dislokasi, keadaan
kulit bersih, kulit tampak kemerahan dan teraba. hangat, akral hangat,
turgor elastis, kelembapan lembab dan tidak ada oedema, Kesenjangan
yang muncul adalah tidak ditemukannya ptekie, tidak ada hipotoni, tidak
ada kulit kering, tidak ada penurunan elastisitas, tidak di temukan
penurunan turgor kulit, dan tidak di temukan ekstremitas dingin. Hal ini
karena pada pasien tidak terjadi kebocoran plasma. Adanya kebocoran
plasma ke daerah ekstra vaskuler di buktikan dengan di temukan cairan
yang tertimbun dalam rongga serosa dan di tandai juga dengan
peningkatan trombosit (Murwani, 2011).
4.1.2.14 Pada pemeriksaan fisik B7 (Pengindraan) pada tinjauan pustaka
didapatkan data Penglihatan : pupil normalnya akan mengecil jika cahaya
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di dekatkan, 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 di
pegang dan di raba. Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data
Pada pemeriksaan mata di dapatkan data konjungtiva anemis, sklera
putih, pupil isokor, reflek cahaya baik, ketajaman penglihatan normal,
palpebra tidak ada oedema, pergerakan bola mata normal, tidak ada
strabismus dan pasie tidak menggunakan alat bantu untuk melihat. Pada
pemeriksaan hidung di dapatkan data bentuk hidung normal, hidung
bersih, mukosa hidung bersih, tidak ada sekret, ketajaman penciuman
normal. Pada pemeriksaan telinga di dapatkan data bentuk telinga
simetris antara kanan dan kiri, ketajaman pendengaran normal, tidak ada
alat bantu untuk mendengar, telinga bersih dan tidak ada lesi, pada
pemeriksaan perasa pasien dapat merasakan manis, asam pahit dan asin,
peraba baik. Tidak di temukan kessenjangan antara tinjauan pustaka dan
tinjauan kasus.
4.1.2.15 Pada pemeriksaan fisik B8(sistem endokrin) : Pada tinjauan pustaka
didapatkan pada anak DHF tidak terjadi gangguan pada sistem hormon,
sedangkan pada tinjauan kasus diperoleh data Pada saat di lakukan
pemeriksaan fisik tidak di temukan pembesaran kelenjar thyroid maupun
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karotis, tidak ada hiperglikemia atau hipoglikemia. Tidak ditemukan
perbedaan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus.
4.1.2.16 Pada pemeriksaan penunjang di tinjauan kasus yang peneliti temukan
adalah hasil laboratorium terdapat penurunan trombosit dan menurut
tinjauan pustaka dikatakan DHF bila hasil laboratorium tidak dalam batas
normal terutama pada hasil trombosit. Antara tinjauan kasus dan tinjauan
pustaka tidak mengalami kesenjangan.
4.2

Diagnosa keperawatan

4.2.1 Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pusataka menurut Nanda
NIC-NOC ada 7 yaitu:

4.2.1.1 Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus dengue

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

4.2.1.3 Resiko perdarahan berhubungan dengan penurunan factor-faktor
pembekuan darah (trombositopeni)

4.2.1.4 Kekurangan volume cairan berhubungan dengan dehidrasi karena
peningkatan suhu tubuh.

4.2.1.5 Nyeri akut berhubungan dengan Penekanan intra abdomen akibat
hepatomegali
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(Hidayat, 2009).
4.2.1.6 Resiko syok (hipypovolemik) berhubungan dengan perdarahan yang
berlebih
4.2.1.7 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi
4.2.2 Diagnosa keperawatan yang muncul pada tinjauan kasus ada 5 yaitu :
4.2.2.1

Hipertermi

berhubungan

dengan

proses

infeksi

virus

dengue

(hiperpireksia)
4.2.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan
yang menurun
4.2.2.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan pola tidur
4.2.2.4 Konstipasi berhubungan dengan eliminasi feses tidak lancar
4.2.2.5 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi
Pada

tinjauan

pustaka

didapatkan

diagnosa

keperawatan

peningkatan suhu tubuh (Hipertermia) b.d infeksi virus dengue,
sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan diagnosa yang sama, karena
pada klien terjadi peningkatan suhu tubuh sejak lima hari yang lalu,
sehingga keadaan suhu tubuh meningkat di atas rentang normalnya.
Menurut Aby rachman di tinjau oleh dr. Widiastitu (2019) hiperttermmi
adalah suaatu keadaaan ketika suhu tubuh meningkat terlalu tinggi dan
dapat mengancam kesehatan. Dianggap hipertermi berat atau parah
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apabila suhu tubuh telah mencapai di atas 40˚C, sedangkan suhu normal
tubuh adalah 37˚C.
Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa keperawatan
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan
intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan yang
menurun, sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan diagnosa
keperawatan yang sama, karena pasien mengalami mual dan penurunan
nafsu makan. Pada buku nanda 2018-2020 definisi asupan nutrisi tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik.
Pada tinjauan pustaka tidak muncul diagnosa keperawatan
gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan pola tidur,
sedangkan pada tinjauan kasus muncul diagnosa gangguan pola tidur
berhubungan dengan perubahan pola tidur karena menurut saya
terkadang ada sebagian anak yang suka tidak nyaman dengan lingkungan
baru.
Pada tinjauan kasus tidak muncul diagnosa Konstipasi
berhubungan dengan eliminasi feses tidak lancar, sedangkan pada
tinjauan kasus muncul diagnosa Konstipasi berhubungan dengan
eliminasi feses tidak lancar, menurut saya di karenakan motilitas usus
melambat. Menurut (Potter dan Perry, 2010) konstipasi adalah
penurunan frekuensi defekasi, yang diikuti oleh pengeluaran feses yang
lama atau keras dan kering. Apabila motilitas usus halus melambat masa
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feses lebih lama terpapar pada dinding usus dan sebagian besar
kandungan air dalam feses diabsorpsi.
Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa keperawatan
defisiensi pengetahuan b.d kurangnya sumber informasi, sedangkan pada
tinjauan kasus didapatkan diagnosa yang sama, karena ibu klien
mengatakan tidak tahu tentang penyakit DHF( Dengue Haemoragic
Fever).

4.2.3 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa keperawatan menurut Nanda
NIC-NOC,ditemukan tujuh diagnosa yaitu : Hipertermia berhubungan
dengan proses infeksi virus dengue, Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat
akibat mual dan nafsu makan yang menurun, Resiko perdarahan
berhubungan

dengan

(trombositopeni),

penurunan

factor-faktor

pembekuan

darah

Kekurangan volume cairan berhubungan dengan

dehidrasi karena peningkatan suhu tubuh, Nyeri akut berhubungan dengan
Penekanan intra abdomen akibat hepatomegali (Hidayat, 2009), Resiko syok
(hipypovolemik) berhubungan dengan perdarahan yang berlebih, Defisiensi
pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Tetapi pada
tinjauan kasus diagnosa keperawatan kekurangan volume cairan b.d
peningkatan suhu tubuh tidak muncul karena tidak terjadi tanda-tanda
kekurangan volume cairan, balance cairannya positif. Diagnosa nyeri akut
b.d kehilangan fungsi trombosit agregasi tidak muncul karena tidak ada
tanda-tanda nyeri pada klien. Diagnosa resiko syok (hypovolemik) b.d
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perdarahan yang berlebih tidak muncul karena tidak ditemukan tanda-tanda
syok pada saat pengkajian karena kondisi pasien sudah distabilkan. Opini
penulis : menurut penulis diagnosa resiko perdarahan tidak muncul di
karenakan karena pada saat pengkajian tidak di temukan tanda-tanda syok,
diagnosa kekurangan volume cairan tidak muncul karena pasien tidak
mengalami dehidrasi, diagnosa nyeri akut tidak muncul di karennakan
pasien tidak ada tanda-tanda nyeri dan tidak mengalami hepatomegali, dan
diagnosa resiko syok tidak muncul di karenakan tidak di temukan tandatanda syok pada saat pengkajian.

4.3

Perencanaan
Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus
tidak ada kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan
kriteria hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan. Begitu juga dengan
tinjauan kasus perencanaan menggunakan kriteria hasil yang juga mengacu
pada tujuan.
Peningkatan suhu tubuh (Hipertermi) berhubungan dengan infeksi
virus dengue, Setelah dilakukan keperawatan selama 3x24jam diharapkan
anak menunjukkan suhu dalam batas normal, dengan kriteria hasil : Suhu
tubuh dalam rentang normal 36,5 - 37°C, Nadi 80-100x/menit, Tidak ada
perubahan warna kulit, Akral hangat, Pasien tidak lemah

Ketidakseimbangan

nutrisi

kurang

darii

kebutuhan

tubuh

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan
nafsu makan yang menurun, setelah di lakukan tindakan keperawatan
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selama 3x24 jam di harapkan anak menunjukkan tanda-tanda kebutuhan
nutrisi yang adekuat, dengan kriteria hasil : Adanya peningkatan berat
badan sesuai rentang BB ideal, Nafsu makan bertambah, Porsi makan
habis, Membran mukosa tidak pucat, Bising usus norma, Tidak ada kram
abdomen

Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber
informasi, Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x30menit
diharapkan klien dan keluarga mengerti proses penyakitnya dan program
perawatan serta therapy yang diberikan dengan kriteria hasil : Menjelaskan
kembali tentang penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali
tentang penyebab penyakitnya, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali
tanda dan gejala, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali pencegahan
DHF, Ibu pasien mampu menyebutkan kembali penatalaksanaan DHF.
4.4

Implementasi
Dalam melaksanakan pelaksanaan ada beberapa faktor penunjang
yang menyebabkan semua rencana tindakan dapat dilaksanakan dengan
baik. Hal-hal yang menunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatanya
itu antara lain :adanya kerjasama yang baik dari perawat maupun dokter
ruangan dan tim kesehatan lainnya, tersedianya sarana dan prasarana
diruangan yang menunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan
peneriamaan yang baik oleh kepala ruangan dan tim perawatan di ruang
Asoka kepada penulis. Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus,
implementasi yang sama dengan tinjauan pustaka, sedangkan pada kasus
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nyata pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada klien dan ada
pendokumentasian serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan pada
klien.
Pada diagnosa peningkatan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan
dengan infeksi virus dengue, semua perencanaan tindakan keperawatan
telah dilakukan seperti menjelaskan pada keluarga tentang demam,
menganjurkan keluarga untuk meningkatkan asupan cairan kepada pasien,
mengajarkan keluarga cara mengompres.
Pada diagnosa keperawatan Ketidakseimbangan nutrisi kurang
darii kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak
adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun, semua perencanaan
tindakan keperawatan telah di lakukan seperti menganjurkan makan
makanan sedikit dengan frekuensi sering, dan menganjurkan makan
makanan selagi masih hangat.
Pada diagnosa difisiensi pengetahuan berhubungan dengan
kurangnya sumber informasi, semua perencanaan tindakan keperawatan
telah dilakukan seperti melakukan penyuluhan pada keluarga pasien
mengenai penyakit DHF
Pada pelaksanaan tindakan keperawatan tidak ditemukan
hambatan semua rencana dilaksanakan karena adanya kerjasama yang baik
antara keluarga pasien, perawat dan peneliti serta dukungan dengan
peralatan yang memadai diruangan tersebut.
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4.5

Evaluasi
Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena
merupakan kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat
dilakukan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara
langsung.
Pada waktu dilaksanakan evaluasi peningkatan suhu tubuh
(hipertermi) berhubungan dengan infeksi virus. Peningkatan suhu tubuh
sudah normal dalam 3 x 24 jam dan pada akhir catatan perkembangan
masalah sudah teratasi pada tanggal 25 November 2019.
Pada waktu dilaksanakan evaluasi Ketidakseimbangan nutrisi
kurang darii kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang
tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun, Kebutuhan
klien sudah terpenuhi selama 3 x 24 jam karena tindakan yang tepat dan
berhasil dilaksanakan dan masalah teratasi pada tanggal 25 November
2019.
Pada

waktu

dilaksanakan

evaluasi

Defisit

Pengetahuan

berhubungan dengan Kurangnya Sumber Informasi sudah tercapai selama
30 menit pada tanggal 25 November 2019.
Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena hasil pengecekan
darah lengkap sudah normal. Hasil evaluasi pada An. R sudah dicapai dan
pasien saat ini sudah pulang.

BAB 4
PEMBAHASAN
Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan
secara langsung pada anak R dengan diagnosa DHF di ruang Anak Asoka RS
Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi.
4.1

Pengkajian

4.1.1

Identitas pasien
Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan
karena penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksut
penulis yaitu untuk

melaksanakan asuhan keperawatan pada anak

sehingga anak dan keluarga terbuka dan mengerti serta kooperatif.
Pada tinjauan kasus di peroleh data bahwa pasien berjenis
kelamin laki-laki, usia 14 tahun. Hal ini sesuai dengan teori yang di
nyatakan oleh Rampengan T,H (2009) bahwa anak dengan DHF 90 %
penderitanya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun.
4.1.2

Riwayat keperawatan

4.1.2.1 Keluhan utama : Pada tinjauan pustaka anak dengan DHF biasanya panas
tinggi dengan suhu hingga 40°C dan anak tampak lemah. (Rampengan
T,H,2009). Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan data yang sama
yaitu pasien panas tinggi 38,2°C.
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BAB 5
PENUTUP
Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan
keperawatan selama langsung pada klien dengan kasus DHF di Ruang Asoka
RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, maka penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan sekaligus sarana yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan
keperawatan klien dengan DHF.
5.1 Simpulan
Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan
pada klien dengan DHF, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai
berikut:
5.1.1 Pada tinjauan kasus data pengkajian di dapatkan data pada data fokus yaitu
hipertermi dan anoreksia, hipertermi di akibatkan karena adanya virus
dengue yang masuk dalam tubuh yang mengakibatakan pasien demam,
lemes, anoreksia dan hasil laboratorium yang tidak normal. Pada waktu
sebelum MRS klien demam dan sudah di bawa berobat ke puskesmas. Di
dapatkan data fokus klien demam, keadaan umum lemah, hasil trombosit
pada tanggal 23 November 100.000 10^3/ul dan keluarga klien tidak
mengetahui tentang penyakit yang di derita anaknya serta cara
penularannya. Dan klien juga mendapat RL 20 Tpm. Di dapatkan data
pengkajian klien tidak nafsu makan, terlihat mukosa bibir lembab dan BB
menurun. Klien hanya menghabiskan 2 sampai 3 sendok makan yang di
sediakan rumah sakit. Klien tidak nafsu makan dikarenakan demam
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sehingga tidak nyaman karena lidah klien terasa tidak enak untuk makan
serta terasa mual. Di dapatkan data pada B4 ditemukan perbedaan pasien
tidak mengalami penurunan produksi urine, pada B5 di temukan perbedaan
pasien tidak megalami hepatomegali, pada B6 di temukan perbedaan pasien
tidak mengalami kebocoran plasma.
5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul adalah peningkatan suhu tubuh
(hipertermi), ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan
defisit tingkat pengetahuan.
5.1.3 Hipertermi berhubungan dengan infeksi virus sehingga menimbulkan
demam. Setelah di lakukan asuhan keperawatan dengan tujuan tanda-tanda
vital dalam batas normal. Kriteria hasilnya suhu tubuh dalam rentang
normal, nadi dan RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit
dan tidak ada pusing, akral hangat. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat
akibat nafsu makan menurun. Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan
tujuan pemenuhan nutrisi dapat terpenuhi. Kriteria hasilnya adanya
peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, berat badan ideal sesuai
tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Defisit tingkat
pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Setelah di lakukan
asuhan keperawatan dengan tujuan pasien dan keluarga mengerti proses
penyakitnya dan program perawatan serta therapy. Kriteria hasilnya klien
dan keluarga mampu mengetahui tentang penyakit DHF, klien dan keluarga
pasien mampu mengetahui program pengobatan dan cara pencegahan dan
pasien dann keluarga pasien mampu mengetahui prosedur pengobatan.
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5.1.4 Beberapa tindakan mandiri keperawatan pada klien dengan DHF
menganjurkan orang tua pasien cara mengompres yang benar untuk
menurunkan suhu tubuh pasien, yang dikarenakan oleh adanya infeksi
virus dengue dan menjelaskan tentang penyebab, cara pencegahan dan cara
3M dengan memberikan edukasi dan leaflet kepda keluarga pasien. 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 di capai karena adanya kerjasama
yang baik antara klien dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada An.R sudah
sesuai dengan harapan masalah teratasi.
5.2 Saran
Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :
5.2.1 Akademis, di harapkan bagi akademis terus memberikan dampingan kepada
mahasiswa dalam melaksanakan penyusunan studi kasus.
5.2.2 Profesi keperawatan sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknnya
mempunyai pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama
dengan tim kesehatan lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan
pada klien DHF.
Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah
baiknya diadakan suatu pertemuan yang membahas tentang masalah
kesehatan yang ada pada klien.
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Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu di
tingkatkan baik secara formal dan informal khususnya pengetahuan dalam
bidang pengetahuan.
Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia
secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan
dengan baik.
5.2.3 Rumah sakit diharapkan bagi rumah sakit untuk melakukan tindakan
keperawatan sesuai dengan teori, seperti pemantauan pada pasien walaupun
pasien tidak dalam ruangan intensif care.
5.2.4 Institusi pendidikan di harapkan bagi institusi memberikan kesempatan
mahasiswa unruk menambah wawasan ketika praktek di rumah sakit
sehingga mendapat banyak pengalaman.
5.2.5 Pasien, keluarga dan tim medis di harapkan mau bekerja sama dan terlibatan
melaksanakan asuhan keperawatan dan guna mencapai hasil keperawatan
yang di harapkan
5.2.6 Peneliti di harapkan dapat mengambil pengalaman dari studi yang di
lakukan sehingga dapat di terapkan saat bekerja.

