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ABSTRAK 

Demam tifoid atau Typhus abdominalis adalah satu penyakit infeksi akut yang 
biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari satu 
minggu, gangguan pada pencernaan, dan juga gangguan kesadaran. Dibuktikan 
dengan uji tes widal. Anak usia pra sekolah yang terkena demam tifoid dapat 
mengalami kecemasan dan jika tidak diatasi maka bisa menghambat proses 
perawatan. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 
keperawatan anak usia pra sekolah dengan demam tifoid dalam pemenuhan aman 
dan nyaman. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 
kasus. Subyek studi kasus ini adalah satu orang pasien anak dengan demam tifoid 
yang mengalami kecemasana selama hospitalisasi dan akan dilakukan terapi 
bermain mewarnai gambar kemudian akan diukur skala SRAS di ruang Amarillis 
II. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan anak usia pra 
sekolah dengan demam tifoid dalam pemenuhan aman dan nyaman berupa terapi 
bermain mewarnai gambar dilakukan selama 3 hari selama 15-20 menit didapatkan 
hasil terjadi penurunan tingkat kecemasan tetapi tanpa memonitor suhu tubuh anak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi bermain mewarnai gambar 
efektif untuk menurunkan kecemasan pada anak tetapi berisiko jika dilakukan tanpa 
menurunkan suhu tubuh pada anak. 

 

Kata Kunci : Terapi Bermain Mewarnai Gambar, Skala SRAS, Demam Tifoid 
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ABSTRACT 

Typhoid fever or Typhus abdominalis is an acute infectious disease that usually 
affects the digestive tract with symptoms of fever for more than one week, digestive 
disorders, and impaired consciousness. Evidenced by the Widal test. Preschool-
aged children affected by typhoid fever can experience anxiety and if it is not 
treated, it can hamper the treatment process. The purpose of this case study is to 
find out the description of nursing care for pre-school age children with typhoid 
fever in fulfilling safe and comfortable conditions. 

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject of this 
case study is a pediatric patient with typhoid fever who experiences anxiety during 
hospitalization and will be treated with playing coloring pictures and then SRAS 
scale will be measured in the Amarillis II room. The results of the study showed 
that the management of nursing for pre-school age children with typhoid fever in 
the fulfillment of safe and comfortable form of play therapy coloring pictures was 
carried out for 3 days for 15-20 minutes, the result was a decrease in anxiety levels 
but without monitoring the child's body temperature. So it can be concluded that 
giving playing therapy coloring pictures is effective for reducing anxiety in children 
but it is risky if done without lowering body temperature in children. 
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PENDAHULUAN 

Demam tifoid di kenal juga 
dengan tifus merupakan penyakit akut 
yang disebabkan oleh infeksi 
salmonella typhosa (Alba, 2016). 
Data dari WHO menyatakan bahwa 
penyakit demam tifoid di dunia 
mencapai 11-20 juta kasus pertahun 
yang mengakibatkan terjadinya 
sekitar 128.000-161.000 kematian 
setiap tahunnya (WHO, 2018). 
Penyakit ini mencapai 385-
810/100.000 penduduk di Indonesia. 
Kematian akibat infeksi demam tifoid 
diantara pasien rawat inap beravariasi 
anatar 3,1-10,4% (sekitar 5-19 
kematian perhari) (Typhoid Fever: 
Indonesia’s Favorire Disease, 2016). 

Menurut Upadhay (2018) 
prevelensi dalam demam tifoid 
biasanya rendah pada tahun pertama 
kehidupan, kemudian akan 
memuncak pada usia sekolah, dan 
mengalami penurunan pada usia 
dewasa. Demam tifoid pada anak 
banyak terjadi pada usia 5-14 tahun 
dengan prevelensi sebesar 1,9% 
(Hidayat, 2015). Sedangkan menurut 
Ramaningrum (2017) angka kejadian 
demam tifoid lebih banyak pada usia 
5-10 tahun sebesar 56,2% pada usia 1-
4 tahun sebesar 33,9% dan pada usia 
11-14 tahuan 9,9%. Kejadian demam 
tifoid lebih banyak terjadi pada usia 
sekolah karena pada usia tersebut 
anak lebih menyukai jajan 
sembarangan dipinggir jalan atau 
disembarang tempat yang kurang 
memperhatikan kebersihan makanan 
sehingga makanan yang dikonsumsi 
mengandung bakteri salmonella thypi 
(Modi, 2016). 

Perawatan tifoid mengharuskan 
pasien untuk melakukan hospitalisasi, 
sehingga selain proses perjalanan 
penyakit, hospitalisasi juga 
mempengaruhi kondisi psikologis 
anak. Dalam hal ini kecemasan. 
Kecemasan merupakan perasaan yang 
paling umum dialami oleh pasien 
yang mengalami hospitalisasi. 
Kecemasan seperti menangis dan 
takut pada orang yang baru. 
Banyaknya stressor yang dialami 
anak ketika menjalani hospitalisasi 
menimbulkan dampak negatif yang 
menggangu perkembangan anak. 
Lingkungan rumah sakit dapat 
menyebabkan stress dan kecemasan 
pada anak (Utami, 2014). Faktor yang 
mempengaruhi kecemasan pada anak 
yang mengalami hospitalisasi adalah 
lingkungan rumah sakit (Endang, 
2018). 

Hospitalisasi menimbulkan 
kecemasan bagi kehidupan anak. 
Salah satu cara untuk mengatasi 
dampak hospitalisasi adalah 
melakukan terapi bermain. Terapi 
bermain merupakan salah satu 
intervensi terbaik dalam menangani 
masalah kecemasan pada anak yang 
menjalani hospitalisasi. Terapi 
bermain merupakan cara pemulihan 
dengan menggunakan permainan 
untuk menghadapi ketakutan dan 
kecemasan pada anak yang di rawat di 
rumah sakit. Terapi bermain 
menggunakan permainan terapeutik 
yang berfokus pada bermain sebagai 
mekanisme perkembangan dan 
peristiwa yang kritis seperti 
hospitalisasi. Permainan mewarnai 
gambar dapat dijadikan pilihan pada 
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anak usia pra sekolah, dimana anak 
mulai menyukai dan mengenal warna 
serta mengenal bentuk-bentuk benda 
di sekelilingnya (Suryanti, 2011). 
Dengan bermain mewarnai akan 
memberikan kesempatan pada anak 
untuk bebas mengekspresikan diri 
dan sanagt terapeutik (Evism, 2014). 

METODE 

Responden dalam studi kasus 
ini adalah An. S usia 5 tahun yang 
terkena demam tifoid di ruang 
Amarilis II, RSUD Ungaran. Metode 
pengumpulan data yang digunakan 
dalam studi kasus ini yaitu dengan 
observasi hasil pengukuran tingkat 
kecemasan sesudah dilakukan terapi 
bermain mewarnai gambar dilakukan 
selama 15-20 menit dalam 3 hari 
berturut-turut. Dalam studi ini 
penilaian kecemasan dilakukan 
dengan mengadopsi kriteria 
kecemasan dari kuesioner zung – Self 
Rating Anxiety Scale (SRAS) yang 
terdiri dari 16 item pernyataan dengan 
ketentuan skor Ringan : 1-4, Sedang: 
5-8, Berat: 9-12, Panik: 13-16 

HASIL 

Responden dalam studi kasus 
ini merupakan anak yang terkena 
demam tifoid berusia 5 tahun. 
Berdasarkan hasil observasi terapi 
bermain mewarnai gambar yang 
dilakukan 1 hari sekali selama 3 hari 
berturut-turut didapatkan hasil bahwa 
setelah dilakukan intervensi tingkat 
kecemasan pasien mengalami 
penurunan, hal ini menunjukkan 
bahwa terapi bermain mewarnai 
gambar efektif terhadap menurunnya 
tingkat kecemasan yang dialami oleh 

anak selama hospitalisasi. Tetapi 
dalam melakukan tindakan tidak 
dibarengi dengan memonitor suhu 
tubuh pada anak sebelum dilakukan 
terapi bermain mewarnai gambar. 

PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus ini 
menunjukkan setelah dilakukan 
tindakan terapi bermain mewarnai 
gambar selama 15-20 menit 
didapatkan hasil pasien menjadi lebih 
rileks, masih sedikit gemetar, gelisah, 
masih tidak ada kontak mata saat 
diajak berkomunikasi dan masih 
menarik diri ketika didekati oleh 
orang asing. Prosedur terapi bermain 
mewarnai gambar: memperkenalkan 
diri, menanyakan identitas pasien, 
menyampaikan tujuan terapi bermain 
mewarnai gambar, menanyakan 
kemauan untuk mengikuti kegiatan, 
menanyakan kesiapan pasien, 
memberikan buku mewarnai serta 
krayon/pensil warna kepada pasien, 
memberi waktu kepada pasien selama 
15-20 menit untuk mewarnai, setelah 
selesai tanyakan bagaimana perasaan 
pasien, kontrak waktu pasien untuk 
melakukan kegiatan mewarnai 
gambar di hari berikutnya. 

Dengan menggambar atau 
mewarnai gambar, dapat memberikan 
rasa senang karena pada dasarnya 
anak usia pra sekolah sudah sangat 
aktif dan imanjinatif selain itu anak 
masih tetap dapat melanjutkan 
kemampuan perkembangan motorik 
halus dengan menggambar meski pun 
masih menjalani perawatan di rumah 
sakit (Katinawati, 2011). 
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Dengan hasil tersebut sesuai 
dengan Supartini (2014) bahwa 
sebelum dilakukan tindakan terapi 
bermain mewarnai gambar anak 
tampak cemas dan sesudah dilakukan 
tindakan anak sedikit tenang. Setelah 
dilakukan terapi bermain mewarnai 
gambar dilakukan pengkuran 
kecemasan dengan menggunakan 
skala SRAS sesuai dengan jurnal. 
Hasil yang didapatkan dari skala 
SRAS menurut ibu An. S dan 
observasi peneliti saat melakukan 
pengkajian pengukuran kecemasan. 
Skala SARS tidak efektif untuk 
melakukan pengukuran tingkat 
kecemasan pada anak usia pra sekolah 
karena beberapa anak enggak untuk 
menjawab dan terkadang anak masih 
bingung dengan sakit yang 
dirasakannya. 

Tabel 1. Tabel Tingkat Kecemasan 
Setelah Dilakukan Terapi Bermain 
Mewarnai Gambar Pada An. S 
Dengan Demam Tifoid 

No Pertanyaan 
Jawaban 

0 1 

1 Gelisah atau 
gugup dan 
cemas (lebih 
dari biasanya) 

 1 

2 Takut tanpa 
alasan yang 
jelas 

0  

3 Mudah marah, 
tersinggung 
atau panik 

0  

4 Kedua kaki dan 
tangan gemetar 

0  

5 Sering 
terganggu oleh 
sakit kepala, 

 1 

nyeri leher atau 
nyeri otot 

6 Badan lemah 
dan mudah 
lelah 

0  

7 Tidak dapat 
istirahat atau 
duduk dengan 
tenang 

0  

8 Jantung 
berdebar-debat 
dengan keras 
dan cepat 

0  

9 Sering 
mengalami 
pening 

 1 

10 Kaku atau mati 
rasa dan 
kesemuatan 
pada jari-jari 

0  

11 Sakit perut atau 
gangguan 
pencernaan 

 1 

12 Sering kencing 
dari pada 
biasanya 

0  

13 Tangan dingin 
dan sering 
basah oleh 
keringat 

0  

14 Wajah terasa 
panas dan 
kemerahan 

 1 

15 Sulit tidur dan 
tidak dapat 
istrirahat 
malam 

0  

16 Mengalami 
mimpi-mimpi 
buruk 

0  

        Total Skor 11 5 

 

Berdasarkan hasil penilaikan 
kecemasan pada tabel diatas, 
diketahui bahwa setelah dilakukan 
intervensi terapi bermain selam 3 hari 
perawatan, An. S mulai menunjukkan 
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peningkatan minat terhadap 
lingkungan sekitar, berinteraksi 
dengan orang asing atau pemberi 
asuhan yang dikenalnya, dan 
kooperatif ketika dilakukan tindakan 
keperawatan. Pada hari Ke 3 perawat 
mendapatkan An. S yang awalnya 
dengan kecemasan berat menjadi 
kecemasan sedang dengan kriteria : 5, 
dan memungkinkan untuk bisa 
menjadi kecemasan ringan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil studi kasus ini 
menunjukkan bahwa terapi bermain 
mewarnai gambar pada anak usia pra 
sekolah ini efektif. Keefektifan ini 
ditunjukkan dengan adanya 
penurunan kecemasan yang dialami 
anak dengan skala SRAS. Tetapi 
pemberian terapi bermain mewarnai 
gambar ini beresiko jika tidak 
memonitor suhu tubuh pada anak. 

Saran 

Diharapkan sebelum dilakukan 
tindakan terapi bermain untuk 
menurunkan kecemasan anak yang 
terkena demam tifoid, sebaiknya 
memonitor suhu anak di atas nilai 
normal dengan rentang 36,5-37°C 
untuk menghindari keluhan lain 
selama dilakukan tindakan dan agar 
anak tetap dalam keadaan nyaman 
saat melakukan terapi bermain. 
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