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ABSTRAK 

“ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN ANAK DENGAN 

THALASEMIA” 

 

Penyakit Thalasemia merupakan penyakit kelainan darah yang ditandai 

dengan kondisi sel darah merah muda rusak atau umumnya lebih pendek darisel 

darah normal (120 hari). Asia dan Indonesia merupakan negara yang termasuk 

dalam kelompok beresiko tinggi untuk penyakit Thalasemia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kasus anak dengan Thalasemia secara rinci dan 

mendalam yang ditekankan pada aspek asuhan keperawatan pada klien anak 

dengan Thalasemia 

Penelitian ini menggunakan metode studi literature review dengan 

pendekatan Asuhan Keperawatan dengan mengambil dua kasus sebagai unit 

analisis. Unit analisis adalah klien anak dengan Thalasemia. Metode pengambilan 

data melalui identifikasi, menginterpretasi dan menganalisa dari 2 sumber 

pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. 

Berdasarkan analisa data, didapatkan pada klien 1 timbul masalah 

Perubahan Perfusi Jaringan dan Reaksi Hospitalisasi. Pada klien 2 timbul masalah 

Perfusi Perifer Tidak Efektif, Defisit Nutrisi, Intoleransi Aktivitas, Resiko Infeksi 

dan Gangguan Tumbuh Kembang. Terjadi peningkatan status kesehatan pada 

klien 1 yaitu teratasinya beberapa masalaha yaitu Perubahan Perfusi Jaringan dan 

Reaksi Hospitalisasi. Sedangkan pada klien 2 terjadi peningkatan status kesehatan 

pada beberapa masalah yaitu Perfusi Perifer Tidak Efektif, Defisit Nutrisi dan 

Intoleransi Aktivtias dan Resiko Infeksi 

Thalassemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan secara 

autosomal resesif dan ditandai oleh defisiensi produk rantai globin pada 

hemoglobin. Pada anak dengan Thalasemia harus diperhatikan kondisi 

kesehatannya seperti status perkembangannya. Diharapkan untuk lebih 

diperhatikan lagi bagi tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan 

yang tepat dan dapat memberikan pendidikan kesehatan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan derajat kesehatan. 

 

 

Kata Kunci: Thalasemia, Asuhan Keperawatan, Literature Review 
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ABSTRACT 

"NURSING CARE IN CHILDREN CLIENTS WITH THALASEMIA" 

  

Thalassemia is a blood disorder characterized by a condition of damaged 

pink blood cells or generally shorter than normal blood cells (120 days). Asia and 

Indonesia are countries that are at high risk for Thalassemia. This study aims to 

describe the cases of children with Thalassemia in detail and in depth that 

emphasizes aspects of nursing care for clients of children with Thalassemia 

. This study uses a study method literature review the Nursing Care 

approach by taking two cases as units of analysis. The unit of analysis is a child 

client with Thalassemia. The method of collecting data through identification, 

interpreting and analyzing from 2 sources of literature. Data collection techniques 

using the study of literature. 

Based on the analysis of the data, it was found on client 1 that problems 

arising from changes in network perfusion and hospital reactions. In client 2 arises 

the problem of ineffective peripheral perfusion, nutritional deficits, activity 

intolerance, risk of infection and growth disorders. An increase in the health status 

of client 1 is to address a number of problems, namely Changes in Network 

Perfusion and Hospital Reaction. Whereas in client 2 there was an increase in 

health status in several problems namely ineffective peripheral perfusion, 

nutritional deficits and activity intolerance and risk of infection 

Thalassemia is an autosomal recessive inherited blood disorder and is 

characterized by a deficiency of globin chain products in hemoglobin. In children 

with Thalassemia, health conditions such as their development status must be 

considered. It is hoped to be given more attention to health workers in conducting 

appropriate nursing care and can provide health education for the community to 

improve health status. 

  

  

Keywords: Thalassemia, Nursing Care, Literature Review 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini kesehatan semakin hari semakin kompleks. Penyakit  dapat 

menyerang siapa saja baik pria, perempuan, muda, tua bahkan anak-anak. 

Ini merupakan suatu hal yang wajar ketika orang tua menginginkan anak 

yang sehat baik secara fisik maupun psikis, serta mampu melewati tahapan 

perkembangan yang baik seperti bermain, menikmati setiap alur kehidupan 

yang pada umumnya dijalani oleh anak-anak lainnya. Namun, tidak semua 

orangtua dikaruniakan anak yang sehat. Beberapa diantaranya menderita 

penyakit yang serius atau berbahaya, seperti penyakit leukemia, atau 

penyakit kelainan darah yaitu Thalasemia (Falentina & Dariyo, 2016). 

Thalassemia merupakan penyakit kronik yang diturunkan secara 

autosomal resesif dari orang tua kepada anaknya yang disebabkan oleh 

defisiensi sintesis rantai polipeptida yang mempengaruhi sumsum tulang 

produksi hemoglobin dengan manifestasi klinis anemia berat. Pada anak 

dengan talasemia, beberapa perubahan terjadi baik fisik maupun 

psikologis. Secara fisik, anak mengalami anemia kronik yang 

menyebabkan harus menjalani tindakan transfusi yang rutin dan juga terapi 

kelasi untuk mengurangi penimbunan zat besi, dan oleh karenanya harus 

menjalani diet rendah zat besi. Secara psikologis anak dengan talasemia 

akan merasa dirinya berbeda dengan orang lain, merasa aktivitasnya 
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terbatas, prestasi akademiknya cenderung rendah, juga penurunan 

kepercayaan diri (Safitri, 2015). 

Menurut World Health Organization (WHO), penyakit thalasemia 

merupakan penyakit genetik terbanyak di dunia yang saat ini sudah 

dinyatakan sebagai masalah kesehatan dunia. Kurang lebih 7% dari 

penduduk dunia mempunyai gen Thalasemia dimana angka kejadian 

tertinggi sampai dengan 40% kasusnya, di Asia dan Indonesia merupakan 

negara yang termasuk dalam kelompok beresiko tinggi untuk penyakit 

Thalasemia (Dahnil & Mardhiyah, 2017). 

Hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2013) menunjukkan bahwa 

prevalensi nasional thalasemia adalah 0,1%. Beberapa dari 8 provinsi yang 

menunjukkan angka kejadian thalassemia lebih tinggi dari prevalensi 

nasional, yaitu Aceh 13,4%, Jakarta 12,3%, Sumatera Selatan 5,4%, 

Gorontalo 3,1%, dan Kepulauan Riau 3%. Setiap tahun, 300 ribu anak 

dengan thalassemia akan dilahirkan dan sekitar 60-70 ribu diantaranya 

adalah jenis β-thalassemia mayor (Bruno, 2019). 

Pada tahun 2016, prevalensi Thalasemia mayor di Indonesia 

berdasarkan data UKK Hematologi Ikatan Dokter Anak Indonesia 

mencapai jumlah 9.121 orang. Berdasarkan data Yayasan Thalasemia 

Indonesia/Perhimpunan Orang Tua Penderita (YTI/POPTI) diketahui 

bahwa penyandang Thalasemia di Indonesia mengalami peningkatan dari 

4.896 penyandang di tahun 2012 menjadi 9.028 penyandang pada tahun 

2018 (Kemenkes RI, 2019) 
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Thalassemia adalah salah satu jenis penyakit kelainan darah yang 

mengakibatkan gangguan hemoglobin. Hemoglobin adalah zat dalam sel 

darah merah yang memiliki fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke 

seluruh tubuh manusia dan memberi zat warna merah pada sel darah 

merah. Penderita thalassemia memproduksi sel darah merah lebih banyak 

dibandingkan orang normal, namun sel darah merah yang diproduksi tidak 

mencapai 120 hari. Sedangkan darah yang baru belum terbentuk maka 

mengakibatkan tubuh kekurangan darah (Karimah et al., 2015) 

Anemia kronik yang dialami oleh anak dengan thalassemia 

membutuhkan transfuse darah yang berulang-ulang. Pemberian transfusi 

yang terus menerus ini dapat menimbulkan komplikasi hemosiderosis dan 

hemokromatosis, yaitu menimbulkan penimbunan zat besi dalam jaringan 

tubuh sehingga dapat mengakibatkan kerusakan organ-organ tubuh seperti 

hati, limpa, ginjal, jantung, tulang dan pankreas (Isworo et al, 2017) 

Belum ada obat untuk menyembuhkan pasien thalasemia. Menurut 

Wong (2009) terapi supportif bertujuan mempertahankan kadar Hb yang 

cukup untuk mencegah ekspansi sumsum tulang dan deformitas tulang 

yang diakibatkannya, serta menyediakan eritrosit dalam jumlah yang 

cukup untuk mendukung pertumbuhan dan aktifitas fisik yang normal. 

Transfusi darah diberikan jika kadar Hb kurang dari 6 gr/dl atau bila anak 

terlihat lemah dan tidak nafsu makan (Ulfa & Wibowo, 2017) 

Anak juga harus mengkonsumsi obat zat besi seperti deferoxamine 

dan deferasirox yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan zat besi akibat 
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tranfusi darah yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lama. 

Hal ini berarti anak harus datang ke rumah sakit dan kadang-kadang 

membutuhkan waktu perawatan satu hari dirumah sakit. Perawatan yang 

dijalani anak dengan thalasemia juga memberikan dampak dalam bentuk 

perubahan fisik maupun psikologis. Perawatan anak dengan thalasemia 

tidak hanya menimbulkan masalah bagi anak, tapi juga bagi orangtua. 

Seharusnya orang tua memiliki pengetahuan tentang, kenapa, bagaimana, 

dan apa tindakan yang sesuai dengan kondisi anak, agar orangtua lebih 

mudah dalam melakukan hal yang sesuai dengan kondisi anak yang 

menderita thalassemia (Marnis et al, 2018).  

Ada beberapa peran perawat dalam memberikan Asuhan 

keperawatan dimana peran dan fungsi perawat  yang pertama adalah 

promotif dimana perawat mampu memberikan pendidikan kesehatan pada 

orang tua dengan gangguan hematologi terutama pada thalassemia. Peran 

dan fungsi perawat yang  kedua yaitu preventif dimana peran perawat 

disini mampu melakukan tindakan yang bisa mencegah terjadinya masalah 

baru misalnya infeksi. Peran dan fungsi perawat yang ketiga yaitu kuratif 

dimana tahap ini perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan 

dengan berkalaborasi dengan tim kesehatan lain untuk memberikan untuk 

mengurangi nyeri, antibiotic untuk mencegah terjadinya infeksi. Peran dan 

fungsi perawat yang keempat yaitu rehabilitative dimana perawat mampu 

memandirikan pasien sehingga pasien dapat pulih dan mampu beraktivitas 

seperti sebelum dirawat di rumah sakit. (Siregar, 2017). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

Asuhan Keperawatan pada anak dengan Thalasemia di rumah sakit.. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Klien Anak dengan Thalasemia?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan laporan ini adalah untuk 

memperoleh gambaran Asuhan Keperawatan Klien Anak Dengan 

Thalasemia. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan adalah: 

a. Mengidentifikasi hasil pengkajian pada klien anak dengan 

Thalasemia. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada klien anak dengan 

Thalasemia 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada klien anak dengan 

Thalasemia 
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d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada klien anak 

dengan Thalasemia 

e. Mengidentifikasi hasil evaluasi keperawatan pada klien anak 

dengan Thalasemia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian Karya Tulis Ilmiah adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang 

Asuhan Keperawatan anak dengan masalah Thalasemia. Selain itu, 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara penulis 

dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di dalam perkuliahan. 

2. Bagi Perawat Ruangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan ilmu 

Asuhan Keperawatan pada Klien Anak dengan Thalasemia. 

3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan dapat mencegah 

terjadinya penyakit Thalasemia, sehingga dapat mengurangi 

bertambahnya angka kesakitan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Medis Thalasemia 

1. Definisi 

Thalassemia adalah sekelompok heterogen anemia hipopkromik  

dengan berbagai derajat keparahan. Efek genetik yang mendasari 

meliputi delesi total atau parsial gen rantai globin dan substitusi, delesi 

atau insersi nukloetida (Behrman, 2012) 

Thalasemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan dan 

ditandai oleh defesiensi produk rantai globin pada hemoglobin 

(Suriadi, 2006).  

Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang ditandai 

dengan kondisi sel darah merah mudah rusak atau umumnya lebih 

pendek dari sel darah normal (120 hari). Akibatnya penderita 

thalassemia akan mengalami gejala anemia diantaranya pusing, muka 

pucat, badan sering lemas, sukar tidur, nafsu makan hilang dan infeksi 

berulang (Hidayat, 2017). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penyakit thalassemia adalah sekelompok heterogen anemia 

hipopkromik yang diturunkan dan ditandai oleh defisiensi produk 

rantai globin pada hemoglobin. 
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2. Klasifikasi 

Klasifikasi dari penyakit thalassemia menurut Suriadi (2006), 

yaitu: 

a. Thalassemia α 

Thalassemia α merupakan jenis thalassemia yang mengalami 

penurunan sintesis dalam rantai α. Thalassemia ini memiliki gejala 

yang lebih ringan bila dibandingkan dengan thalassemia β, 

beberapa kasus ditemukan thalsemia α ini sering terjadi tanpa 

gejala. Keadaan sel darah merah yang mikrositik. Umumnya jenis 

thalassemia α ini banyak dijumpai di beberapa tempat di Asia 

Tenggara. 

b. Thalassemia β 

Thalassemia β merupakan jenis thalassemia yang mengalami 

penurunan pada rantai β. Jenis thalassemia β mempunyai tanda dan 

gejala yang sudah mulai terlihat bila dibandingkan dengan jenis 

thalassemia rantai α dan memiliki gejala yang bervariasi. Dalam 

jenis thalassemia ini gangguan yang terjadi adalah sintesis rantai α 

– β yang tidak berpasangan. 

Pada jenis thalassemia β, jenis ini dibagi kembali menjadi 

tiga bagian yaitu: 

1) Thalassemia minor/thalassemia trait ditandai oleh anemia 

mikrostik, bentuk heterozigot, biasanya tidak memberikan 

gejala klinis. 
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2) Thalassemia intermedia ditandai oleh splenomegaly, anemia 

berat, bentuk homozigot. 

3) Thalassemia mayor anemia berat, bentuk homozigot, tidak 

dapat hidup tanpa transfuse, biasanya memberikan gejala klinik 

(Suriadi, 2006). 

Secara umum terdapat dua jenis thalassemia, yaitu (Hidayat, 

2017) : 

1) Thalasemia Mayor, karena sifat sifat gen dominan. Thalasemia 

mayor merupakan penyakit yang ditandai dengan kurangnya 

kadar hemoglobin dalam darah. Akibatnya, penderita 

kekurangan darah merah yang bisa menyebabkan anemia. 

Dampak lebih lanjut, sel-sel darah merahnya jadi cepat rusak 

dan umurnya pun sangat pendek, hingga yang bersangkutan 

memerlukan transfusi darah untuk memperpanjang hidupnya. 

Penderita thalasemia mayor akan tampak normal saat lahir, 

namun di usia 3-18 bulan akan mulai terlihat adanya gejala 

anemia. Selain itu, juga bisa muncul gejala lain seperti jantung 

berdetak lebih kencang dan facies cooley. Faies cooley adalah 

ciri khas thalasemia mayor, yakni batang hidung masuk ke 

dalam dan tulang pipi menonjol akibat sumsum tulang yang 

bekerja terlalu keras untuk mengatasi kekurangan hemoglobin. 

Penderita thalasemia mayor akan tampak memerlukan 

perhatian lebih khusus. Pada umumnya, penderita thalasemia 
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mayor harus menjalani transfusi darah dan pengobatan seumur 

hidup. Tanpa perawatan yang baik, hidup penderita thalasemia 

mayor hanya dapat bertahan sekitar 1-8 bulan. Seberapa sering 

transfusi darah ini harus dilakukan lagi-lagi tergantung dari 

berat ringannya penyakit. Yang pasti, semakin berat 

penyakitnya, kian sering pula si penderita harus menjalani 

transfusi darah. 

2) Thalasemia Minor, individu hanya membawa gen penyakit 

thalassemia, tanda-tanda penyakit thalasemia tidak muncul. 

Walau thalasemia minor tak bermasalah, namun bila ia 

menikah dengan thalasemia minor juga akan terjadi masalah. 

Kemungkinan 25% anak mereka menerita thalasemia mayor. 

Pada garis keturunan pasangan ini akan muncul penyakit 

thalasemia mayor dengan berbagai ragam keluhan. Seperti anak 

menjadi anemia, lemas, loyo dan sering mengalami 

pendarahan. Thalasemia minor sudah ada sejak lahir dan akan 

tetap ada di sepanjang hidup penderitanya, tapi tidak 

memerlukan transfusi darah di sepanjang hidupnya. 

3. Etiologi 

Menurut Yuliastati & Nining (2016) Sebagian besar penderita 

thalassemia terjadi karena faktor turunan genetik pada sintesis 

hemoglobin yang diturunkan oleh orang tua (Suriadi, 2006). Sementara 

menurut Ngastiyah (2006) penyebab kerusakan tersebut karena 
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hemoglobin yang tidak normal (Hemoglobinopatia) dan kelainan 

hemoglobin ini karena adanya gangguan pembentukkan yang 

disebabkan oleh gangguan structural pembentukkan hemoglobin 

(Hemoglobin abnormal) misalnya pada Hbs, HbF, HbD dan 

sebagainya, selain itu gangguan jumlah (Salah satu/beberapa) rantai 

globin seperti pada thalassemia. 

4. Anatomi Fisiologi 

 

Gambar 2.1 

Thalasemia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Hidayati, 2016) 

 

a. Pembentukan Hemoglobin 

Hemoglobin adalah protein berupa pigmen merah pembawa 

oksigen yang kaya zat besi. Hemoglobin memiliki daya gabung 

terhadap oksigen untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah 

merah.dengan dimulainya fungsi ini maka oksigen dibawa dari 

paru ke jaringan. 

Pembentukkan atau sintesis hemoglobin atau sintesis 

hemoglobin dimulai dari eritroblas sampai berlangsung pada 

tingkat normoblas. Retikulosit bagian hem (gabungan darah dari 
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hemoglobin)  terutama disintesis dari asam asetat dan gliserin 

sebagian besar sintesis ini terjadi dalam mitokondria. Langkah 

awal pembentukkan senyawa pirol. Selanjutnya empat senyawa 

pirol (nama kimia asam) bersatu membentuk senyawa 

protoproferin berkaitan dengan besi membentuk molekul hem. 

Akhirnya empat molekul berikatan dengan satu molekul gloin. 

Suatu molekul globulin disintesis dalam ribosom reticulum 

endoplasma membentuk hemoglobin. 

Kemampuan hemoglobin mengikat oksigen adalah lemah dan 

reversible (Rangkaian kimia berubah arah). Kemampuan ini 

berhubungan dengan respirasi. Fungsi primer hemoglobin  dalam 

tubuh bergantung pada kemampuan untuk berikatan dengna 

oksigen dalam paru dan kemudian mudah melepaskan oksigen ini 

ke kapiler jaringan tempat tekanan gas oksigen jauh lebih rendah 

dari pada paru. 

Oleh karena besi penting pada pembentukkan hemoglobin, 

myoglobin dalam otot dan zat lain, maka penting untuk mengetahui 

cara besi digunakan dalam tubuh. Jumlah total zat besi yang 

diperlukan tubuh rata-rata 4-5 gram dalam 100 cc darah, 65% di 

antaranya membentuk hemoglobin. Bila besi di absorpsi dalam 

usus halus, segera berikatan dengan globulin dan transferrin 

(mengangkut zat besi) dalam bentuk ikatan plasma darah. 

Kelebihan besi dalam darah ditimbun dalam sel hati dan berikatan 
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dengan protein apoferitin untuk membentuk ferritin (senyawa 

protein). Bila jumlah besi dalam plasma turun sangat rendah, besi 

yang dikeluarkan dari ferritin di transport ke bagian-bagian tubuh 

yang memerlukan. 

Hemoglobin yang dilepakan dari sel, bila pecah akan 

difagosit segera oleh sel-sel retikulosit. Selama beberapa hari 

kemudian melepaskan besi dari hemoglobin kembali ke darah 

untuk digunakan kembali. Bagian hem molekul hemoglobin diubah 

oleh retikuloendotel melalui berbagai tingkatan menjadi pigmen 

empedu. Bilirubin yang dilepskan ke dalam darah akan disekresi 

oleh hati ke dalam empedu. 

5. Patofisiologi 

Menurut Suriadi (2006) patofisiologi dari thalassemia yaitu 

normal hemoglobin terdiri dari Hb A dengan dua polipeptia rantai α 

dan dua rantai β. Pada β thalassemia yaitu tidak adanya atau kurangnya 

rantai β dalam molekul hemoglobin yang mana ada gangguan 

kemampuan eritorsit membawa oksigen. Ada suatu kompensator yang 

meningkat dalam rantai α, tetapi rantai β memproduksi secara terus 

menerus sehingga menghasilkan hemoglobin defective. 

Ketidakseimbangan polipeptida ini memudahkan ketidakstabilan dan 

disintegrasi. Hal ini menyebabkan sel darah merah menjadi hemolysis 

dan menimbulkan anemia dan atau hemosiderosis. 
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Kelebihan pada rantia α ditemukan  pada thalassemia β dan 

kelebihan rantai β dan gamma ditemukan pada thalassemia α. 

Kelebihan rantai polipeptida ini mengalami presipitasi dalam sel 

eritrosit. Globin intraeritrositik yang mengalami presipitasi, yang 

terjadi sebagai rantai polipeptida α dan β, atau terdiri dari hemoglobin 

tak stabil badan Heinz, merusak sampul eritrosit dan menyebabkan 

hemolysis. 

Reduksi dalam hemoglobin menstimulasi bone barrow 

memproduksi RBC yang lebih. Dalam stimulasi yang konstan pada 

bone barrow, produksi RBC di luar menjadi eritropoitik aktif. 

Kompensator produksi RBC secara terus menerus pada suatu dasar 

kronik dan dengan cepatnya destruksi RBC, menimbulkan tidak 

adekuatnya sirkulasi hemoglobin. Kelebihan produksi dan destruksi 

RBC menyebabkan bone barrow menjadi tipis dan mudah pecah atau 

rapuh. 

6. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari thalassemia, yaitu (Huda & Kusuma, 

2016) : 

a. Thalassemia Minor/Thalasemia Trait: Tampilan klinis normal, 

splenomegaly dan hepatomegaly ditemukan pada sedikit penderita, 

hyperplasia eritroid stipples ringan sampai sedang pada sumsum 

tulang, bentuk homozigot, anemia ringan, MCV rendah. Pada 

penderita yang berpasangan harus diperiksa. Karena karier minor 



15 

 

pada kedua pasangan dapat menghasilkan keturunan dengan 

thalassemia mayor. Pada anak yang besar sering dijumpai adanya: 

1) Gizi buruk 

2) Perut buncit karena pembesaran limfa dan hati yang mudah 

diraba 

3) Aktivitas tidak aktif karena pembesaran limfa dan hati 

(Hepatomegali), limfa yang besar ini mudah rupture karena 

trauma ringan saja. 

b. Thalassemia Mayor, gejala klinik telah terlihat sejak anak baru 

berumur kurang dari 1 tahun, yaitu: 

1) Anemia simtomatik pada usia 6-12 bulan, seiring dengan 

turunnya kadar hemoglobin fetal. 

2) Anemia mikrositik berat, terdapat sel target dan sel darah 

merah yang berinti pada darah perifer, tidak terdapat HbA. 

Kadar Hb rendah mencapai 3 atau 4gr/dl 

3) Lemah, pucat. 

4) Pertumbuhan fisik dan perkembangannya terhambat, kurus, 

penebalan tulang tengkorak, splenomegaly, ulkus pada kaki 

dan gambaran patogonomik “Hair on end”. 

5) Berat badan kurang. 

6) Tidak dapat hidup transfuse. 

c. Thalassemia Intermedia: 

1) Anemia mikrositik, bentuk heterozigot. 
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2) Tingkat keparahannya berada diantara thalassemia minor dan 

thalassemia mayor: masih memproduksi sejumlah kecil HbA. 

3) Anemia agak berat 7-9 g/dL dan splenomegaly. 

4) Tidak tergantung pada transfuse. 

Gejala khas adalah: 

1) Bentuk muka mongoloid yaitu hidung pesek, tanpa pangkal 

hidung, jarak antara kedua mata lebar dan tulang dahi juga 

lebar. 

2) Keadaan kuning pucat pada kulit, jika sering di transfuse, 

kulitnya menjadi kelabu penimbunan besi. 

7. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang untuk penyakit thalassemia, yaitu: 

(Huda et al, 2016) 

a. Darah tepi: 

1) Hb, gambaran morfologi eritrosit 

2) Retikulosit meningkat 

b. Sumsum tulang (Tidak menentukan diagnosis): 

c. Pemeriksaan khusus: 

1) Hb F meningkat: 20% - 90%  Hb total 

2) Elektroforesis Hb: Hemoglobinopati lain dan mengukur kadar 

Hb 



17 

 

3) Pemeriksaan pedigree: Kedua orang tua pasien thalassemia 

mayor merupakan trait (Carrier) dengan Hb A2 meningkat (> 

3,5% dari Hb total). 

d. Pemeriksaan lain: 

1) Foto Ro tulang kepala: Gambaran hair on end, korteks menipis, 

diploe melebar dengan trabekula tegak lurus pada korteks. 

2) Foto tulang pipih dan ujung tulang panjang: Perluasan sumsum 

tulang sehingga trabekula tampak jelas. 

8. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan untuk penyakit thalassemia, yaitu (Huda et al, 

2016) : 

a. Penatalaksanaan Terapeutik 

1) Terapi diberikan secara teratur untuk mempertahankan kadar 

Hb di atas 10 g/dl. Regimen hipertransfusi ini mempunyai 

keuntungan klinis yang nyata memungkinkan aktivitas normal 

dengan nyaman, mencegah ekspansi sumsum tulang dan 

masalah kosmetik progresif yang terkait dengan perubahan 

tulang-tulang muka dan meminimalkan dilatasi jantung dan 

osteoporosis. 

2) Transfuse dengan dosis 15-20 ml/kg sel darah merah (PRC) 

biasanya diperlukan setiap 4-5 minggu. Uji silang harus 

dikerjakan untuk mencegah alloimunisasi dan mencegah reaksi 

transfuse. Lebih baik digunakan PRC yang relative segar (< 1 
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minggu dalam antikoagulan CPD) walaupun dengan kehati – 

hatian yang tinggi, reaksi demam akibat transfuse lazim ada. 

Hal ini dapat meminimalkan dengan penggunaan eritrosit yang 

di rekonstruksi dari darah beku atau penggunaan filter leukosit 

dan dengan pemberian antipiretik sebelum transfuse. 

Hemosiderosis adalah akibat terapi transfuse jangka panjang, 

yang tidak dapat di hindari karena setiap 500 ml darah 

membawa kira-kira 200 mg besi ke jaringan yang tidak dapat di 

ekskresikan secara fisiologis. 

3) Siderosis miokardium merupakan factor penting yang ikut 

berperan dalam kematian awal penderita. Hemosderosis dapat 

diturunkan atau bahkan di cegah dengan pemberian parenteral 

obat deferoksamin, yang membentuk kompleks besi yang dapat 

di ekskresikan dalam urin. Kadar deferoksamin darah yang 

dipertahankan tinggi adalah perlu ekskresi besi yang memadai. 

Obat ini diberikan subkutan dalam jangka 8-12 jam dengan 

menggunakan pompa portable kecil (Selama tidur), 5 atau 6 

malam/minggu penderita yang menerima regimen ini dapat 

mempertahankan kadar ferritin serum kurang dari 1000 ng/mL 

yang benar-benar dibawah nilai toksik. Komplikasi mematikan 

siderosis jantung dan hati dengan demikian dapat di cegah atau 

secara nyata tertunda. Obat pengkhelasi besi per oral yang 

efektif, deferipron, telah dibuktikan efektif serupa dengan 
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deferoksamin. Karena kekhawatiran terhadap kemungkinan 

toksisitas (Agranulositosis, artritis, arthralgia) obat tersebut kini 

tidak tersedia di Amerika Serikat. 

4) Terapi hipertransfusi mencegah splenomegaly massif yang 

disebabkan oleh eritropoesis ekstra medular. Namun 

splenektomi akhirnya diperlukan karena ukuran organ tersebut 

atau karena hipersplenisme sekunder. Splenektomi 

meningkatkan resiko sepsis yang parah sekali, oleh karena itu 

operasi harus dilakukan hanya untuk indikasi yang jelas dan 

harus di tunda selama mungkin. Indikasi terpenting untuk 

splenektomi adalah meningkatkan kebutuhan transfuse yang 

menunjukkan unsur hipersplenisme. Kebutuhan transfusi 

melebihi 240 ml/ kg PRC/tahun biasanya merupakan bukti 

hipersplenisme dan merupakan indikasi untuk 

mempertimbangkan splenektomi. 

5) Imunisasi pada penderita ini dengan vaksin hepatitis B, vaksin 

H influenza tipe B dan vaksin polisakarida pneumokokus 

diharapkan serta terapi profilaksis penisilin juga di anjurkan. 

Cangkok sumsum tulang (CST) adalah kuratif pada penderita 

dan telah terbukti keberhasilan yang meningkat, meskipun pada 

penderita yang telah menerima transfusi sangat banyak. 

Namun, prosedur ini membawa cukup resiko morbiditas dan 

mortalitas serta biasanya hanya digunakan untuk penderita 
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yang mempunyai saudara kandung yang sehat (yang tidak 

terkena, yang histokompatibel). 

b. Penatalaksanaan Keperawatan 

Pada dasarnya keperawatan thalassemia sama dengan pasien 

anemia lainnya, yaitu memerlukan perawatan tersendiri dan 

perhatian lebih. Masalah pasien yang perlu diperhatikan adalah 

kebutuhan nutrisi (Pasien menderita anorexia), resik terjadi 

komplikasi akibat transfuse yang berulang-ulang, gangguan rasa 

aman dan nyaman, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai 

penyakit dan cemas orang tua mengenai penyakit dan cemas orang 

tua terhadap kondisi anak (Ngastiyah, 2005). 

Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan terhadap pasien 

dengan thalassemia diantaranya membuat perfusi jaringan pasien 

menjadi adekat kembali, mendukung anak tetap toleran terhadap 

aktivitasnya, memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat dan 

membuat keluarga dapat mengatasi masalah atau stress yang terjadi 

pada keluarga. 

Selain tindakan keperawatan yang di atas, perawat juga perlu 

menyiapkan klien untuk perencanaan pulang, seperti memberikan 

informasi tentang kebutuhan melakukan aktivitas sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kondisi fisik anak, jelaskan terapi yang 

diberikan mengenai dosis dan efek samping, jelaskan perawatan 
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yang diperlukan di rumah, tekankan untuk melakukan control 

ulang sesuai waktu yang ditentukan (Suriadi, 2006). 

9. Komplikasi 

Berikut ini adalah beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada 

penderita thalassemia: 

a. Komplikasi Jantung 

Kerusakan jantung akibat terlalu banyak zat besi dapat 

menyebabkan penurunan kekuatan pompa jantung, gagal jantung, 

aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan, dan terkumpulnya 

cairan di jaringan jantung. Ada beberapa pemeriksaan rutin yang 

harus dilakukan penderita thalasemia beta mayor, yaitu 

pemeriksaan tiap enam bulan sekali untuk memeriksa fungsi 

jantung, dan setahun sekali pemeriksaan menyeluruh untuk 

memeriksa konduksi aliran listrik jantung menggunakan 

electrocardiogram oleh dokter spesialis jantung. Perawatan untuk 

meningkatkan fungsi jantung dapat dilakukan dengan terapi khelasi 

yang lebih menyeluruh dan mengonsumsi obat penghambat enzim 

konversi angiotensin. 

b. Komplikasi pada Tulang 

Sumsum tulang akan berkembang dan memengaruhi tulang 

akibat tubuh kekuerangan sel darah merah yang sehat. Komplikasi 

tulang yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: 
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1) Nyeri persendian dan tulang 

2) Osteoporosis 

3) Kelainan bentuk tulang 

4) Risiko patah tulang meningkat jika kepadatan tulang menjadi 

rendah.  

c. Pembesaran Limpa (Splenomegali) 

Pembesaran limpa terjadi karena limpa sulit untuk mendaur 

ulang sel darah yang memiliki bentuk tidak normal dan berakibat 

kepada meningkatnya jumlah darah yang ada di dalam limpa, 

membuat limpa tumbuh lebih besar. Transfusi darah yang bertujuan 

meningkatkan sel darah yang sehat akan menjadi tidak efektif jika 

limpa telah membesar dan menjadi terlalu aktif, serta mulai 

menghancurkan sel darah yang sehat. Splenectomy atau operasi 

pengangkatan limpa merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi 

masalah ini.Vaksinasi untuk mengatasi potensi infeksi yang serius, 

seperti flu dan meningitis, disarankan untuk dilakukan jika anak 

Anda telah melakukan operasi pengangkatan limpa, hal ini 

dikarenakan limpa berperan dalam melawan infeksi. Segera temui 

dokter jika anak Anda memiliki gejala infeksi, seperti nyeri otot 

dan demam, karena bisa berakibat fatal. 

d. Komplikasi pada Hati 

Kerusakan hati akibat terlalu banyak zat besi dapat 

menyebabkan terjadinya beberapa hal, seperti fibrosis atau 
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pembesaran hati, sirosis hati atau penyakit degeneratif kronis di 

mana sel-sel hati normal menjadi rusak, lalu digantikan oleh 

jaringan parut, serta hepatitis. Oleh karena itu, penderita 

thalassemia dianjurkan untuk memeriksa fungsi hati tiap tiga bulan 

sekali. Pencegahan infeksi hati dapat dilakukan dengan 

mengonsumsi obat antivirus, sedangkan mencegah kerusakan hati 

yang lebih parah dapat dilakukan terapi khelasi. 

e. Komplikasi pada Kelenjar Hormon 

Sistem hormon diatur oleh kelenjar pituitari yang sangat 

sensitif terhadap zat besi. Para penderita thalassemia beta mayor, 

walaupun telah melakukan terapi khelasi, dapat mengalami 

gangguan sistem hormon.Perawatan dengan terapi pergantian 

hormon mungkin diperlukan untuk mengatasi pertumbuhan dan 

masa pubertas yang terhambat akibat kelenjar pituitari yang rusak. 

Ada beberapa komplikasi pada kelenjar hormon yang dapat terjadi 

usai pubertas seperti berikut ini: 

1) Kelenjar tiroid-hipertiroidisme atau hipotiroidisme 

2) Pankreas-diabetes 

Pemeriksaan dengan mengukur berat dan tinggi badan harus 

dilakukan anak-anak penderita thalassemia tiap enam bulan sekali 

untuk mengukur pertumbuhannya. Sementara itu, pemeriksaan 

pertumbuhan pada para remaja yang sudah memasuki masa 

pubertas dilakukan tiap satu tahun sekali. 
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B. Konsep Masalah Keperawatan 

1. Pengertian Masalah Keperawatan 

Masalah keperawatan merupakan suatu penilaian klinis 

mengenai repson klien terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung actual maupun 

potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi 

respons individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan (PPNI, 2017) 

2. Komponen Masalah Keperawatan 

Dalam konsep masalah keperawatan terdapat dua komponen 

utama yaitu masalah (problem) atau label diagnosis dan indicator 

diagnostic. Masing-masing komponen diagnosis diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Masalah (Problem) 

Masalah merupakan label diagnosis keperawatan yang 

menggambarkan inti dari proses klien terhadap kondisi kesehatan 

atau proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri atas Deskriptor 

atau penjelas dan focus diagnostik. Descriptor merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana suatu focus diagnosis 

terjadi. 

b. Indikator Diagnostik 

Indikator diangostik terdiri atas penyebab, tanda/gejala dan 

faktor resiko dengan uraian sebagai berikut: 
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1)  Penyebab (Etiology) merupakan factor-factor yang 

mempengaruhi perubahan status kesehatan. Etiologi dapat 

mencakup empat kategori yaitu: 1) fisologis, biologis atau 

psikologis; 2) efek samping terapi/tindakan; 3) situasional 

(Lingkungan antar personal); dan 4) maturasional. 

2)  Tanda (Sign) dan Gejala (Symptom). Tanda merupakan data 

objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan prosedur 

diagnostic, sedangkan gejala merupakan data subjektif yang 

diperoleh dari hasil anamnesis. Tanda/gejala dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu: 

a) Mayor : tanda/gejala ditemukan sekitar 80%-100% untuk 

validasi diagnosis. 

b) Minor : tanda/gejala harus ditemukan, namun jika 

ditemukan dapat mendukung penegakkan diagnosis. 

(PPNI, 2017) 
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Pernikahan penderita 

thalsemia carrier 

Penurunan penyakit 

secara autosomal resesif 

Gangguan sintesis rantai globulin α 

dan β 

Rantai α kurang terbentuk dari pada 

pada rantai β 

Pembentukkan rantai α dan β di 

retikulo tidak seimbang 

- Rantai β kurang dibentuk 

dibanding α 

- Rantai β tidak dibentuk sama 

sekali 

- Rantai g dibentuk tetapi tidak 

menutupi kekurangan rantai β 

Thalassemia β 

- Gangguan 

pembentukkan rantai 

α dan β 

- Pembentukkan rantai 

α dan β 

- Penimbunan dan 

pengendapan rantai α 

dan β 

Thalassemia α 

Tidak terbentuk HbA 

Membentuk inklosion bodies 

Menempel pada dinding eritrosit 

Hemolysis 

- Eritropoesis darah yang tidak 

efektif dan penghancuran 

precursor eritrosit dan 

intramedulla 

-     Sintesis Hb      ertirosit 

hipokrom dan mikrositer 

- Hemolysis eritrosit yang 

immature 

Aliran darah ke organ 

vital dan jaringan  

Peningkatan O2 oleh 

RBC menurun  

Anemia 

O2 dan nutrisi tidak di 

transport secara adekuat  

Perfusi Perifer Tidak Efektif 

(D.0009) 

Kompensasi tubuh membentuk 

eritrosit oleh sumsum tulang 

Hiperlplasi sumsum tulang 

Ekspansi massif sumsum 

tulang wajah dan cranium 

Hipoksia 

Tubuh merespon dengan 

pembentukkan 

eritropoetin 

Suplai O2/Na ke jaringan 

Deformitas tulang Metabolism sel 

Masuk ke sirkulasi 

Pertumbuhan sel dan otak terhambat 

Gangguan Tumbuh Kembang 

(D.0106) 

Perubahan pembentukkan ATP 

- Perubahan bentuk wajah 

- Penonjola tulang tengkorak 

-      Pertumbuhan pada tulang 

maxilla 

- Terjadi face coley 

Merangsang eritropoesis 

Pembentukkan RBC 

baru yang immature dan 

mudah lisis 

Hb            perlu transfusi 

Terjadi peningkatan Fe 

Hemosiderosis 

  Pigmentasi kulit 

(Coklat kehitaman) 

Perasaan berbeda dengan 

orang lain 

Gambaran diri negative  

Gangguan Citra Tubuh 

(D.0083)  

Energy yang dihasilkan  

Kelemahan fisik  

Intoleransi Aktivitas (D.0056)  

Resiko Gnagguan Integritas 

Kulit/Jaringan (D.0083)  

Terjadi hemapoesis di 

extramedulla  

Hemokromatesis  

Fibrosis Paru-paru Frekuensi nafas 

Pola Nafas Tidak Efektif 

(D.0005) 

Pancreas  DM 

Liver 

Hepatomegaly 

Compliance paru-paru 

terganggu 

Perut buncit        menekan 

diafragma 

Perkusi nafas meningkat 

Jantung 

Payah jantung 

Imunitas menurun 

Resiko Infeksi (D.0142) 

Plenoktomi 

Splenomegaly 

Limfa 

3. Pathway 

Bagan 2.1 

  

Patofisiologi Thalasemia 

Sumber: Huda et al (2016), PPNI (2017) 
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4. Faktor yang Berhubungan 

Faktor yang berhubungan atau kondisi klinis yang terkait atau 

penyebab pada masalah keperawatan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan status kesehatan yang mencakup empat 

kategori yaitu: 

a. Fisiologis, biologis, psikologis 

b. Efek terapi atau tindakan 

c. Situasional (Lingkungan atau personal) 

d. Maturasional 

(PPNI, 2017) 

5. Masalah Keperawatan pada Thalasemia 

Konsep masalah keperawatan meliputi definisi, kriteria masalah 

dan factor yang berhubungan, berikut ini merupakan penjelasan dari 

masalah-masalah keperawatan pada penyakit thalassemia   

(PPNI, 2017): 

a. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi 

dan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru (D.0005) 

1) Definisi : Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan 

ventilasi adekuat. 

2) Gejala dan tanda Mayor: 

(1) Subjektif : dyspnea  

(2) Objektif: 

(a) Penggunaan otot bantu pernapasan 
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(b) Fase ekspirasi memanjang 

(c) Pola napas abnormal (mis. Takipnea, bradypnea,             

hiperventilasi, kussmaul, Cheyne-stokes) 

3) Gejala dan tanda Minor: 

(1) Subjektif : Ortopnea 

(2) Objektif : 

(a) Pernapasan pursed-lip 

(b) Pernapasan cuping hidung 

(c) Diameter thoraks anterior-posterior meningkat 

(d) Ventilasi semenit menurun 

(e) Kapasitas vital menurun 

(f) Tekanan ekspirasi menurun 

(g) Tekanan inspirasi menurun 

(h) Ekskursi dada berubah 

b. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan 

kosentrasi Hemoglobin. (D.0009) 

1) Definisi: Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang 

dapat mengganggu metabolise tubuh 

2)  Gejala dan Data Mayor: 

a) Subjektif : - 

b) Objektif: 

(1) Pengisian kapiler > 3 detik 

(2) Nadi perifer menurun atau tidak teraba 
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(3) Akral teraba dingin 

(4) Warna kulit pucat 

(5) Turgor Kulit menurun  

3)  Gejala dan Data  Minor: 

a) Subjektif: 

(1) Parastesia 

(2) Nyeri ekstermitas  

b)  Objektif: 

(1) Edema 

(2) Penyembuhan luka lambat  

(3) Indeks ankle- brachial <0.09 

(4) Bruit fermoralis 

c. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen (D.0056) 

1) Definisi : Ketidakcukupan energy untuk melakukan aktifitas 

sehari-hari. 

2) Gejala dan Data Mayor: 

a) Subjektif : Mengeluh lelah 

b) Objektif  : Frekuensi jantung meningkat > 20% dari kondisi 

istirahat. 

3)  Gejala dan Data Minor:  

a) Subjektif: 

(1) Dispnea saat/setelah aktivitas  
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(2) Merasa tidak nyaman setelah beraktifitas  

(3) Merasa lemah   

b) Objektif: 

(1) Tekanan darah berubah < 20% dari kondisi istirahat  

(2) Gambaran EKG menunjukan aritmia saat/setelah 

aktivitas 

(3) Gambaran EKG menunjukan iskemia  

(4) Sianosis  

d. Resiko gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan dengan 

perubahan sirkulasi (D.0139) 

1) Definisi: Berisiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/atau 

epidermis) atau jaringan (membran mukosa, kornea, fasia, otot, 

tendon, tulang, kartilago kapsul sendi dan/atau ligamen). 

e. Resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan 

tubuh sekunder penurunan hemoglobin (D.0142) 

1) Definisi: Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik 

f. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi 

tubuh (D.0083) 

1) Definisi  : Perubahan persepsi tentang penampilan, struktur, 

dan fungsi fisik individu 

2) Gejala dan tanda Mayor: 
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a) Subjektif: Mengungkapkan kecacatan/kehilangan bagian 

tubuh. 

b) Objektif: 

(1) Kehilangan bagian tubuh 

(2) Fungsi/struktur tubuh berubah/hilang 

3)  Gejala dan tanda Minor: 

a) Subjektif :  

(1)  Tidak mau mengungkapkan kecacatan/kehilangan 

bagian tubuh 

(2)  Mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan 

tubuh 

(3)  Mengungkapkan kekhawatiran pada penolakan/reaksi 

orang lain 

(4) Mengungkapkan perubahan gaya hidup 

b) Objektif: 

(1)  Menyembunyikan/menunjukkan bagian tubuh secara 

berlebihan 

(2)  Menghindari melihat dan/atau menyentuh bagian tubuh 

(3)  Focus berlebihan pada perubahan tubuh 

(4)  Respon non verbal pada perubahan dan persepsi tubuh 

(5)  Fokus pada penampilan dan kekuatan masa lalu 

(6)  Hubungan sosial berubah 
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g. Gangguan Tumbuh Kembang berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampuan Fisik (D.0106) 

1) Definisi: Kondisi individu mengalami gangguan kemampuan 

bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. 

2) Gejala dan Tanda Mayor: 

(a) Subjektif: - 

(b) Objektif: 

(1) Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku 

khas sesuai usia (Fisik, bahasa, motori, psikososial). 

(2) Pertumbuhan fisik terganggu. 

3)  Gejala dan Tanda Minor: 

(a) Subjektif: - 

(b) Objektif: 

(1) Tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia 

(2) Afek datar 

(3) Respon social lambat 

(4) Kontak mata terbatas 

(5) Nafsu makan menurun 

(6) Lesu 

(7) Mudah marah 

(8) Regresi 

(9) Pola tidur terganggu (Pada bayi) 
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C. Konsep Asuhan Keperawatan Thalasemia 

Konsep keperawatan meliputi pengkajian, diagosa keperawatan, 

perencanaan,  implementasi dan evaluasi. 

1. Pengkajian  

Pengkajian merupakan langkah pertama dari proses 

keperawatan. Kegiatan yang dilakukan pada saat pengkajian adalah 

mengumpulkan data, memvalidasi data, megorganisasikan data dan 

mencatat yang diperoleh. Langkah ini merupakan dasar untuk 

perumusan diagnose keperawatan dan mengembangkan rencana 

keperawatan sesuai kebutuhan pasien serta melakukan implementasi 

keperawatan. 

a. Asal Keturunan/Kewarganegaraan 

Thalasemia banyak dijumpai pada bangsa disekitar laut 

tengah (mediterania). Seperti turki, yunani, Cyprus, dll. Di 

Indonesia sendiri, thalassemia cukup banyak dijumpai pada anak, 

bahkan merupakan penyakit darah yang paling banyak diderita. 

b. Umur 

Pada thalasemia mayor yang gejala klinisnya jelas, gejala 

tersebut telah terlihat sejak anak  berumur kurang dari 1 tahun. 

Sedangkan pada thalasemia minor yang gejalanya lebih ringan, 

biasanya anak baru datang berobat pada umur sekitar 4-6 tahun. 
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c. Riwayat kesehatan anak  

Anak cenderung mudah terkena infeksi saluran napas 

bagian atas infeksi lainnya. Hal ini mudah dimengerti karena 

rendahnya Hb yang berfungsi sebagai alat transport. 

d. Pertumbuhan dan perkembangan 

Sering didapatkan data mengenai adanya kecenderungan 

gangguan terhadap tumbuh kembang sejak anak masih bayi, 

karena adanya pengaruh hipoksia jaringan yang bersifat kronik. 

Hal ini terjadi terutama untuk thalassemia mayor. Pertumbuhan 

fisik anak adalah kecil untuk umurnya dan ada keterlambatan 

dalam kematangan seksual, seperti tidak ada pertumbuhan rambut 

pubis dan ketiak. Kecerdasan anak juga dapat mengalami 

penurunan. Namun pada jenis thalasemia minor sering terlihat 

pertumbuhan dan perkembangan anak normal. 

e. Pola makan 

Karena adanya anoreksia, anak sering mengalami susah 

makan, sehingga berat badan anak sangat rendah dan tidak sesuai 

dengan usianya. 

f.  Pola aktivitas 

Anak terlihat lemah dan tidak selincah anak usianya. Anak 

banyak tidur / istirahat, karena bila  beraktivitas seperti anak 

normal mudah merasa lelah. 
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g. Riwayat kesehatan keluarga 

Karena merupakan penyakit keturunan, maka perlu dikaji 

apakah orang tua yang menderita thalassemia. Apabila kedua 

orang tua menderita thalassemia, maka anaknya berisiko 

menderita thalassemia mayor. Oleh karena itu, konseling pranikah 

sebenarnya perlu dilakukan karena  berfungsi untuk mengetahui 

adanya penyakit yang mungkin disebabkan karena keturunan. 

h. Riwayat ibu saat hamil (Ante Natal Core-ANC) 

Selama Masa Kehamilan, hendaknya perlu dikaji secara 

mendalam adanya faktor risiko thalassemia. Sering orang tua 

merasa bahwa dirinya sehat. Apabila diduga faktor resiko, maka 

ibu perlu diberitahukan mengenai risiko yang mungkin dialami 

oleh anaknya nanti setelah lahir. Untuk memestikan diagnosis, 

maka ibu segera dirujuk ke dokter. 

i. Data keadaan fisik anak thalassemia yang sering didapatkan 

diantaranya adalah: 

1) Keadaan umum = Anak biasanya terlihat lemah dan kurang 

bergairah serta tidak selincah aanak seusianya yang normal. 

2) Kepala dan bentuk muka. Anak yang belum/tidak 

mendapatkan pengobatan mempunyai bentuk khas, yaitu 

kepala membesar dan bentuk mukanya adalah mongoloid, 

yaitu hidung pesek tanpa pangkal hidung,  jarak kedua mata 

lebar, dan tulang dahi terlihat lebar. 
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3) Mata dan konjungtiva terlihat pucat kekuningan  

4) Mulut dan bibir terlihat pucat kehitaman 

5) Dada, Pada inspeksi terlihat bahwa dada sebelah kiri 

menonjol akibat adanya pembesaran jantung yang disebabkan 

oleh anemia kronik 

6) Perut, Kelihatan membuncit dan pada perabaan terdapat 

pembesaran limpa dan hati ( hepatosplemagali). 

7) Pertumbuhan fisiknya terlalu kecil untuk umurnya dan BB 

nya kurang dari normal. Ukuran fisik anak terlihat lebih kecil 

bila dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. 

8) Pertumbuhan organ seks sekunder untuk anak pada usia 

pubertas Ada keterlambatan kematangan seksual, misalnya, 

tidak adanya pertumbuhan rambut pada ketiak, pubis, atau 

kumis. Bahkan mungkin anak tidak dapat mencapai tahap 

adolesense karena adanya anemia kronik.  

9) Kulit  

Warna kulit pucat kekuning- kuningan. Jika anak telah 

sering mendapat transfusi darah, maka warna kulit menjadi 

kelabu seperti besi akibat adanya penimbunan zat besi dalam 

jaringan kulit (hemosiderosis). 

(Wiayaningsih, 2013).        
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2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis 

mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang dialaminya baik berlangsung actual maupun 

potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi 

respons klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan yang muncul pada 

penyakit Thalasemia, yaitu: 

Huda et al (2016), (PPNI, 2017) 

a. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh yang 

menghambat ekspansi paru (D.0005). 

b. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen (D.0056). 

c. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan pernurunan 

kosentrasi hemoglobin (D.0009). 

d. Resiko gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan dengan 

perubahan sirkulasi (D.0139). 

e. Resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan 

tubuh sekunder (D.0142). 

f. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi 

tubuh (D.0083). 

g. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampua Fisik (D.0106) 
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3. Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan gambaran atau tindakan 

yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah keperawatan yang 

dihadapi pasien. Adapun rencana keperawatan yang sesuai dengan 

penyakit Thalasemia menurut (PPNI, 2018) dan (PPNI, 2019) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pola nafas tidak efektif dengan penurunan energy dan posisi 

tubuh yang menghambat ekspansi paru (D.0005). 

1) Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

pola nafas klien membaik (L.01004). 

Kriteria Hasil :  

a) Frekuensi nafas membaik 

b) Fungsi paru dalam batas normal 

c) Tanda- tanda vital dalam batas normal 

2) Intervensi (I.01014) :  

Observasi: 

a) Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas 

b) Monitor pola napas (Seperti bradipnea, takipnea, 

hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, ataksik) 

c) Palpasi kesimterisan ekspansi paru 

d) Auskultasi bunyi napas 

e) Monitor saturasi oksigen 
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Terapeutik: 

a) Posisikan semi fowler atau fowler 

b) Berikan oksigen jika perlu 

b. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan 

kosentrasi hemoglobin (D.0009) 

1) Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

perfusi perifer meningkat (L.02011). 

Kriteria hasil :  

a) Warna Kulit pucat menurun 

b) Pengisian kapiler membaik 

c) Akral membaik 

d) Turgor kulit membaik 

2) Intervensi (I.02079):  

Observasi: 

a) Periksa sirkulasi perifer (Mis. Nadi perifer, edema, 

pengisian kapiler, warna, suhu, anklebrachial index) 

b) Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada 

ekstremitas 

c) Observasi adanya keterlambatan respon verbal, 

kebingungan atau gelisah) 

Terapeutik: 

a) Lakukan pencegahan infeksi 
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b) Hindari pemakaian benda-benda yang berlebihan 

suhunya (Terlalu panas atau dingin) 

Edukasi: 

a) Anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit 

terbakar 

b) Anjurkan perawatan kulit yang tepat (Mis. Melembabkan 

kulit kering pada kaki) 

c. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen (D.0056). 

1) Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

toleransi aktivitas meningkat (L.05047). 

Kriteria Hasil :  

a) Keluhan lelah menurun 

b)  Perasaan lemah menurun 

c)  Tenaga meningkat 

2) Intervensi (I.05178): 

Observasi: 

a) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan 

lelah 

b) Kaji kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas, catat 

kelelahan dan kesulitan dalam beraktivitas 

c) Monitor kelelahan fisik dan emosional 

d) Catat respon terhadap tingkat aktivitas 
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Terapeutik: 

a) Sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus 

b) Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan 

c) Fasilitasi duduk disamping tempat tidur, jika tidak dapat 

berpindah atau berjalan 

d) Libatkan keluarga dalam aktivitas, jika perlu 

Edukasi: 

a) Anjurkan tirah baring 

b) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 

c) Ubah posisi pasien dengan perlahan dan pantau terhadap 

pusing 

d) Pilih periode istirahat dengan periode aktivitas 

d. Resiko gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan dengan 

perubahan sirkulasi (D.0139). 

1) Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan  

integritas kulit dan jaringan klien meningkat (L.14125). 

Kriteria hasil :  

a) Perfusi jaringan meningkat 

b) Kerusakan lapisan kulit menurun 

2) Intervensi (I.11353): 

Observasi: 

a) Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (Mis. 

Perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan 
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kelembaban, suhu lingkungan ekstrem, penurunan 

mobilitas). 

Terapeutik: 

a) Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring 

b) Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada 

kulit kering 

c) Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik 

pada kulit sensitive 

d) Hindari produk berbahan dasar alcohol pada kulit kering 

Edukasi: 

a) Anjurkan menggunakan pelembab (Mis. Lotion, serum) 

b) Anjurkan minum yang cukup 

c) Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur 

d) Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrem 

e) Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya 

e. Resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan 

tubuh sekunder (D.0142). 

1) Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

tingkat infeksi menurun (L.14137). 

Kriteria hasil :  

a) Kebersihan tangan meningkat  

b) Kebersihan badan meningkat 

c) Nafsu makan meningkat 
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d) Demam menurun 

2) Intervensi (I.14539):  

Observasi: 

a) Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik 

Terapeutik: 

a)  Batasi jumlah pengunjung 

b) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien 

c) Pertahankan teknik aseptic pada pasien beresiko tinggi 

Edukasi: 

a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

b) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 

c) Ajarkan meningkatkan asupan nutrisi 

Observasi: 

a) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu 

f. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi 

tubuh (D.0083). 

1) Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

citra tubuh klien meningkat (L.09067). 

Kriteria hasil : 

a) Vebralisasi perasaan negative tentang perubahan tubuh 

menurun 

b) Hubungan social membaik 
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2) Intervensi (I.09305):  

Observasi: 

a) Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap 

perkembangan 

b) Identifikasi  perubahan citra tubuh yang mengakibatkan 

isolasi social 

Terapeutik: 

a) Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya 

b) Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga 

diri 

Edukasi: 

a) Anjurkan mengikuti kelompok pendukung (Mis. 

Kelompok sebaya) 

b) Latih peningkatan diri (Mis. Berdandan) 

c) Latih pengungkapan kemampuan diri kepada orang lain 

maupun kelompok 

g. Gangguan Tumbuh Kembang berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampuan Fisik (D.0106). 

1) Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

status perkembangan baik (L.10101). 

Kriteria Hasil : 

a)  Keterampilan/perilaku sesuai dengan usia 

b)  Respon social meningkat 
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c)  Kontak mata meningkat 

d)  Afek membaik 

2) Intervensi (I.10339): 

Observasi: 

a)  Identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak 

Terapeutik: 

a) Minimalkan kebisingan ruangan 

b) Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan 

optimal 

c) Motivasi anak berinteraksi dengan anak lain 

d) Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan 

positif atau umpan balik atas usahanya 

e) Mempertahankan kenyamanan anak 

f) Bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai 

Edukasi: 

a)  Jelaskan orang tua/pengasuh tentang milestone 

perkembangan anak dan perilaku anak 

b)  Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anak 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status 

kesehatan yang dihadapi kestatus kesehatan yang baik yang 

menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Ukuran implementiasi 
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keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, 

pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk 

klien-keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan 

yang muncul dikemudian hari. Proses pelaksanaan implementasi harus 

berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi 

keperawatan, dan kegiatan komunikasi.  

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian 

proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain. 

Evaluasi keperawatan mengukur keberhasilan dari rencana dan 

pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam memenuhi 

kebutuhan klien. Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah 

tujuan tercapai. Evaluasi selalu berkaitan dengan tujuan yaitu pada 

komponen kognitif, afektif, psikomotor, perubahan fungsi dan tanda 

gejala yang spesifik. Terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi 

sumatif dan formatif dengan menggunakan beberapa metode. 

 

D. Konsep Keperawatan Anak 

1. Paradigma Keperawatan Anak 

Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir 

dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Landasan berpikir tersebut 
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terdiri dari empat komponen, di antaranya manusia dalam hal ini anak, 

keperawatan, sehat-sakit dan lingkungan (Arnis, 2016) 

a. Manusia (Anak) 

Dalam keperawatan anak yang menjadi individu (klien) 

adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya 

kurang dari 18 (delapan belas) tahun dalam masa tumbuh 

kembang, dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, 

psikologis, sosial dan spiritual. Anak merupakan individu yang 

berada dalam satu rentang perubahan perkembanganyang dimulai 

dari bayi hingga remaja. Dalam proses berkembang anak 

memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku 

sosial. Ciri fisik pada semua anak tidak mungkin pertumbuhan 

fisiknya sama, demikian pula pada perkembangan kognitif 

adakalanya cepat atau lambat. Perkembangan konsep diri sudah 

ada sejak bayi akan tetapi belum terbentuk sempurna dan akan 

mengalami perkembangan seiring bertambahnya usia anak. 

Dalam memberikan pelayanan keperawatan anak selalu di 

utamakan, mengingat kemampuan dalam mengatasi masalah 

masih dalam proses kematangan yang berbeda dibanding orang 

dewasa karena struktur fisik anak dan dewasa berbeda mulai dari 

besarnya ukuran hingga aspek kematangan fisik. 
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b. Sehat-sakit 

Rentang sehat-sakit merupakan batasan yang dapat 

diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak adalah suatu 

kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi 

sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit, sakit kronis dan meninggal. 

Rentang ini suatu alat ukur dalam menilai status kesehatan yang 

bersifat dinamis dalam setiap waktu. Selama dalam batas rentang 

tersebut anak membutuhkan bantuan perawat baik secara 

langsung maupun tidak langsung, seperti apabila anak dalam 

rentang sehat maka upaya perawat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan sampai mencapai taraf kesejahteraan baik fisik sosial 

maupun spiritual. Demikian sebaliknya apabila anak dalam 

kondisi kritis atau meninggal maka perawat selalu memberikan 

bantuan dan dukungan pada keluarga. Jadi batasan sehat secara 

umum dapat diartikan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, 

mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit dan 

kelemahan. 

c. Lingkungan 

Lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang 

dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang 

berperan dalam perubahan status kesehatan anak. Lingkungan 

internal seperti anak lahir dengan kelainan bawaan maka di 

kemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang 
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cenderung sakit, sedang lingkungan eksternal seperti gizi buruk, 

peran orang tua, saudara, teman sebaya dan masyarakat akan 

mempengaruhi status kesehatan anak. 

d. Keperawatan 

Komponen ini merupakan bentuk pelayanan keperawatan 

yang diberikan kepada anak dalam mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal dengan melibatkan keluarga. Upaya 

tersebut dapat tercapai dengan keterlibatan langsung pada 

keluarga mengingat keluarga merupakan sistem terbuka yang 

anggotanya dapat dirawat secara efektif dan keluarga sangat 

berperan dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan, di 

samping keluarga mempunyai peran sangat penting dalam 

perlindungan anak dan mempunyai peran memenuhi kebutuhan 

anak. Peran lainnya adalah mempertahankan kelangsungan hidup 

bagi anak dan keluarga, menjaga keselamatan anak 

danmensejahterakan anak untuk mencapai masa depan anak yang 

lebih baik, melalui interaksi tersebut dalam terwujud 

kesejahteraan anak (Wong, 2009). 

2. Prinsip keperawatan anak 

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak tentu 

berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Banyak perbedaan-

perbedaan yang diperhatikan dimana harus disesuaikan dengan usia 

anak serta pertumbuhan dan perkembangan karena perawatan yang 
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tidak optimal akan berdampak tidak baik secara fisiologis maupun 

psikologis anak itu sendiri.  

Prinsip keperawatan anak yaitu sebagai berikut (Yuliastati & 

Nining, 2016) 

a. Anak bukan miniatur orang dewasa tetapi sebagai individu yang 

unik, artinya bahwa tidak boleh memandang anak dari segi fisiknya 

saja melainkan sebagai individu yang unik yang mempunyai pola 

pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan. 

b. Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan 

sesuai tahap perkembangannya. Sebagai individu yang unik, anak 

memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain 

sesuai tumbuh kembang. Kebutuhan fisiologis seperti nutrisi dan 

cairan, aktivitas, eliminasi, tidur dan lain-lain, sedangkan 

kebutuhanpsikologis, sosial dan spiritual yang akan terlihat sesuai 

tumbuh kembangnya. 

c. Pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan 

penyakit dan peningkatan derajat kesehatan yang bertujuan untuk 

menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak mengingat 

anak adalah penerus generasi bangsa. 

d. Keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang 

berfokus pada kesejahteraan anak sehingga perawat bertanggung 

jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan 

anak. Dalam mensejahterakan anak maka keperawatan selalu 
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mengutamakan kepentingan anak dan upayanya tidak terlepas dari 

peran keluarga sehingga selalu melibatkan keluarga. 

e. Praktik keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan 

keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup, dengan menggunakan proses 

keperawatan yang sesuai dengan aspek moral (etik) dan aspek 

hukum (legal). 

f. Tujuan keperawatan anak dan keluarga adalah untuk meningkatkan 

maturasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai 

makhluk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan 

masyarakat. Upaya kematangan anak adalah dengan selalu 

memperhatikan lingkungan yang baik secara internal maupun 

eksternal dimana kematangan anak ditentukan oleh lingkungan 

yang baik. 

g. Pada masa yang akan datang kecenderungan keperawatan anak 

berfokus pada ilmu tumbuh kembang, sebab ini yang akan 

mempelajari aspek kehidupan anak. 

3. Batasan Usia Anak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi 

WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan 
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sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 

tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 

1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang 

berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang 

berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal 

(Soediono, 2014). 

4. Pertumbuhan dan Perkembangan  

Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Menurut 

Soetjiningsih (2012), pertumbuhan (growth) berkaitan dengan 

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

maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, 

kilogram) ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan 

metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh). Dalam pengertian lain 

dikatakan bahwa pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran fisik 

(anatomi) dan struktur tubuh baik sebagian maupun seluruhnya karena 

adanya multiplikasi (bertambah banyak) sel-sel tubuh dan juga karena 

bertambah besarnya sel (IDAI, 2002). 

Sedangkan perkembangan (development) adalah bertambahnya 

kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks 

dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai 

hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan 

sistem organ yang terorganisasi dan berkembang sedemikian rupa 
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sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Dalam hal ini 

perkembangan juga termasuk perkembangan emosi, intelektual dan 

perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan (Soetjiningsih, 

2012). 

5. Peran perawat anak  

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak tentu 

berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Banyak perbedaan-

perbedaan yang diperhatikan dimana harus disesuaikan dengan usia 

anak serta pertumbuhan dan perkembangan karena perawatan yang 

tidak optimal akan berdampak tidak baik secara fisiologis maupun 

psikologis anak itu sendiri. Perawat harus memperhatikan beberapa 

prinsip, mari kita pelajari prinsip tersebut. 

Perawat harus memahami dan mengingat beberapa prinsip yang 

berbeda dalam penerapan asuhan keperawatan anak, dimana prinsip 

tersebut terdiri dari: 

a. Sebagai pendidik 

Perawat berperan sebagai pendidik, baik secara langsung 

dengan memberi penyuluhan/pendidikan kesehatan pada orang 

tua maupun secara tidak langsung denganmenolong orang 

tua/anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya. 

Kebutuhanorang tua terhadap pendidikan kesehatan dapat 

mencakup pengertian dasar penyakit anaknya, perawatan anak 

selama dirawat di rumah sakit, serta perawatan lanjut untuk 
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persiapan pulang ke rumah. Tiga domain yang dapat dirubah oleh 

perawat melalui pendidikan kesehatan adalah pengetahuan, 

keterampilan serta sikap keluarga dalam hal kesehatan khususnya 

perawatan anak sakit. 

b. Sebagai konselor 

Suatu waktu anak dan keluarganya mempunyai kebutuhan 

psikologis berupa dukungan/dorongan mental. Sebagai konselor, 

perawat dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak 

dan keluarganya membutuhkan. Hal inilah yang membedakan 

layanan konseling dengan pendidikan kesehatan. Dengan cara 

mendengarkan segalakeluhan, melakukan sentuhan dan hadir 

secara fisik maka perawat dapat saling bertukar pikiran dan 

pendapat dengan orang tua tentang masalah anak dan keluarganya 

dan membantu mencarikan alternatif pemecahannya. 

c. Melakukan koordinasi atau kolaborasi 

Dengan pendekatan interdisiplin, perawat melakukan 

koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain 

dengan tujuan terlaksananya asuhan yang holistik dan 

komprehensif. Perawat berada pada posisi kunci untuk menjadi 

koordinator pelayanan kesehatan karena 24 jam berada di 

samping pasien. Keluarga adalah mitra perawat, oleh karena itu 

kerjasama dengan keluarga juga harus terbina dengan baik tidak 

hanya saat perawat membutuhkan informasi dari keluarga saja, 
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melainkan seluruh rangkaian proses perawatan anak harus 

melibatkan keluarga secara aktif. 

d. Sebagai pembuat keputusan etik 

Perawat dituntut untuk dapat berperan sebagai pembuat 

keputusan etik dengan berdasarkan pada nilai normal yang 

diyakini dengan penekanan pada hak pasien untuk mendapat 

otonomi, menghindari hal-hal yang merugikan pasien dan 

keuntungan asuhan keperawatan yaitu meningkatkan 

kesejahteraan pasien. Perawat juga harus terlibat dalam 

perumusan rencana pelayanan kesehatan di tingkat kebijakan. 

Perawat harus mempunyai suara untuk didengar oleh para 

pemegang kebijakan dan harus aktif dalam gerakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Perawat yang 

paling mengerti tentang pelayanan keperawatan anak. Oleh 

karena itu perawat harus dapat meyakinkan pemegang kebijakan 

bahwa usulan tentang perencanaan pelayanan keperawatan yang 

diajukan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan anak. 

e. Sebagai peneliti 

Sebagai peneliti perawat anak membutuhkan keterlibatan 

penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan 

anak yang harus diteliti, melaksanakan penelitian langsung dan 

menggunakan hasil penelitian kesehatan/keperawatan anak 
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dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik/asuhan keperawatan 

pada anak. Pada peran ini diperlukan kemampuan berpikir kritis 

dalam melihat fenomena yang ada dalam layanan asuhan 

keperawatan anak sehari-hari dan menelusuri penelitian yang 

telah dilakukan serta menggunakan literatur untuk memvalidasi 

masalah penelitian yang ditemukan. Pada tingkat kualifikasi 

tertentu, perawat harus dapat melaksanakan penelitian yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak. 

6. Konsep Hospitalisasi pada Anak 

Pengertian Hospitalisasi adalah pengalaman penuh cemas baik 

bagi anak maupun keluarganya. Kecemasan utama yang dialami dapat 

berupa perpisahan dengan keluarga, kehilangan kontrol, lingkungan 

yang asing, kehilangan kemandirian dan kebebasan. Reaksi anak dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan usia anak, pengalaman terhadap sakit, 

diagnosa penyakit, sistem dukungan dan koping terhadap cemas 

(Nursalam, 2013). Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada 

anak, saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Keadaan ini terjadi 

karena anak mengalami perubahan dari keadaan sehat dan rutinitas 

lingkungan serta mekanisme koping yang terbatas dalam menghadapi 

stresor. Stresor utama dalam hospitalisasi adalah perpisahan, 

kehilangan kendali dan nyeri (Wong, 2009). 

Hospitalisasi merupakan suatu proses karena alasan berencana 

atau darurat yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit 
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untuk menjalani terapi dan perawatan. Meskipun demikian dirawat di 

rumah sakit tetap merupakan masalah besar dan menimbulkan 

ketakutan dan cemas bagi anak (Supartini, 2009). Berdasarkan 

beberapa penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

hospitalisasi merupakan pengalaman penuh cemas baik bagi anak 

maupun keluarganya karena alasan berencana atau darurat yang 

mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani 

terapi dan perawatan. 

Dampak hospitalisasi Menurut Cooke & Rudolph (2009), 

hospitalisasi dalam waktu lama dengan lingkungan yang tidak efisien 

teridentifikasi dapat mengakibatkan perubahan perkembangan 

emosional dan intelektual anak. Anak yang biasanya mendapatkan 

perawatan yang kurang baik selama dirawat, tidak hanya memiliki 

perkembangan dan pertumbuhan fisik yang kurang optimal, melainkan 

pula mengalami gangguan hebat terhadap status psikologis. Anak 

masih punya keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan suatu 

keinginan. Gangguan tersebut dapat diminimalkan dengan peran orang 

tua melalui pemberian rasa kasih sayang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik  dalam bentuk review 

kasus untuk mengeksplorasi  masalah asuhan keperawatan klien anak dengan 

Thalassemia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan 

keperawatan yang meliputi identifikasi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

 

B.  Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah dua orang klien anak dengan 

kasus penyakit Thalassemia. Kriteria untuk sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Subyek dua orang klien anak dengan diagnosa medis Thalasemia 

2. Subyek klien anak yang berusia kurang dari 19 tahun. 

3. Subyek klien anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional 

pada penyakit thalassemia yaitu (Sugiono, 2014) 
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1. Thalassemia 

Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang diakibatkan 

oleh faktor genetik dan menyebabkan protein yang ada didalam sel darah 

merah (Hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Pada kasus ini, untuk 

menentukan thalassemia yaitu berdasarkan diagnose medis dan tercatat 

didalam rekam medik pasien. 

2.  Asuhan Keperawatan Anak dengan Thalasemia 

Asuhan keperawatan merupakan suatu proses kegiatan dalam 

praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien anak 

dengan thalassemia dalam tatanan pelayanan kesehatan meliputi tahapan 

proses keperawatan yaitu: Pengkajian, diagnose keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi. 

 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian pada kasus ini yaitu klien 1 di RSUD Gambiran Kota 

Kediri dan klien 2 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Waktu penelitian pada 

klien 1 yaitu 08 Juli-10 Juli 2015 dan klien 2 yaitu 07 Mei-09 Mei 2019. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengidentifikasi laporan asuhan keperawatan terdahulu 

melalui media internet. 
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2. Mahasiswa melapor ke pembimbing untuk konsultasi mengenai 

kasus yang telah diperoleh. 

3. Setelah disetujui oleh pembimbing, kemudian membuat review 

kasus dari kedua klien. 

 

F. Metode dan Instrument Pengumpulan Data 

Metode adan instrument pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan 

literature review dengan melakukan identifikasi laporan asuhan 

keperawatan melalui media internet kemudian mengulas kasus dari kedua 

subyek. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat atau instrument pengumpulan data menggunakan format 

asuhan keperawatan pada anak sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data untuk membuktikan kualitas data atau informasi yang 

diperoleh dalam penelitian sehingga menghasilkan data dengan validitas 

tinggi. Keabsahan data pada penelitian ini ditentukan oleh integritas peneliti, 

yaitu dalam melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif pada klien 

anak dengan Thalasemia, keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang 
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waktu pengamatan/tindakan, sumber informasi tambahan menggunakan 

triangulasi dari tiga sumber utama yaitu klien anak dengan Thalasemia, 

perawat dan orang tua/keluarga klien anak yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

H. Analisis Data 

Pada studi kasus, analisis data diolah menggunakan aturan-aturan 

yang disesuaikan dengan pendekatan studi kasus asuhan keperawatan. Dalam 

analisis data, data yang dikumpulkan dikaitkan dengan konsep, teori, prinsip 

yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah 

keperawatan. Cara menganalisis data: 

1. Validasi data, teliti kembali data yang terkumpul 

2. Mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual 

3. Membandingkan data-data hasil pengkajian, diagnosa, intervensi, 

implementasi dan evaluasi keperawatan yang abnormal dengan konsep 

teori antara 2 responden 

4. Membuat kesimpulan tentang masalah keperawatan yang ditemukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian asuhan keperawatan 

pada klien anak dengan Thalassemia dalam bentuk review kasus. Sampel klien 1 

diambil penelitian Putri (2015) dengan judul Studi Kasus pada Anak “D” Umur 

12 Tahun yang Mengalami Masalah Keperawatan Perfusi Jaringan dengan 

Diagnosa Perubahan Perfusi Jaringan dengan Diganosa Medis Thalasemia di 

Ruang Anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri dan sampel klien 2 diambil dari 

Karya Tulis Ilmiah Tunnaim (2019) dengan judul Asuhan Keperawatan Anak 

dengan Thalasemia di Ruang Rawat Melati RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil hasil laporan asuhan 

keperawatan dari mdia internet dengan jumlah sampel 2 klien.  Adapun hasil 

penelitiannya diuraikan sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian klien 1 dilakukan di Ruang Anggrek RSUD 

Gambiran Kota Kediri dan penelitian klien 2 dilakukan di Ruang Rawat 

Melati RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terletak di Jalan Palang 

Merah No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan 

Timur. RSUD ini dibangun pada tahun 1933 dan merupakan rumah sakit 

tipe A yaitu sebagai rumah sakit rujukan yang didalamnya terdapat 

fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Poliklinik Spesialis, Laboratorium, 

Instalasi Bedah Sntral, Apotek, Instalasi Gizi Instalasi Radiologi, Kamar 
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Jenazah, Fisioterapi, Ruang Kemoterapi, CSSD, Ruang Intensif Terpadu, 

Ruang Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Gedung Paviliun, Instalasi 

Rawat Inap (Kelas I, II, III dan VIP). 

Ruang Rawat Melati merupakan ruang perawatan anak yang 

menyediakan tempat tidur, dengan tenaga perawat orang, dikter spesialis 

anak orang. Kasus penyakit yang terdapat di ruang perawatan anak 

diantaranya dengan penyakit system respirasi, gastrointestinal, penyakit 

infeksi dan penyakit kelainan darah. 

2. Asuhan Keperawatan 

a.  Pengkajian 

1) Anamnese 

Tabel 4.1 Hasil anamnesis Klien dengan Thalasemia 
No Data Anamnesis Klien 1 Klien 2 

1. Nama An. D An. H 

2. No. Registrasi 21.26.xx 01.03.91.xx 

3. Tanggal 

Lahir/Umur 

30 Januari 2003 /  

12 Tahun 

10 Maret 2007/  

2 Tahun 2 bulan 

4. Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 

5. Nama 

1) Ayah 

2) Ibu  

 

Tn. S 

Ny. P 

 

Data Tidak Tercantum 

 

6. Umur 

1) Ayah 

2) Ibu 

 

Data Tidak Tercantum 

 

Data Tidak Tercantum 

7. Pekerjaan  

1) Ayah 

2) Ibu 

 

Karyawan Swasta 

Ibu Rumah Tangga 

 

Data Tidak Tercantum 

8.. Pendidikan 

1) Ayah 

2) Ibu  

 

SMA 

SMA 

 

Data Tidak Tercantum 

9. Alamat Jl. Joyoboyo, Kemasan, Jl. Rukun, Samarinda 
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Kota Kediri Sebrang 

10. No. Telp/HP Data Tidak Tercantum Data Tidak Tercantum 

11. Agama Islam Islam 

12. Suku/Bangsa Jawa / Indonesia Data Tidak Tercantum 

13. Masuk RS tanggal 08 Juli 2015 07 Mei 2019 

14. Tanggal 

Pengkajian 

08 Juli 2015 07 Mei 2019 

15. Di Rawat di 

Ruangan 

Anggrek Melati 

16. Keluhan Utama Ibu klien mengatakan 

anaknya pucat 

Lemah 

17. Riwayat Penyakit 

Sekarang 

Ibu klien mengatakan 

anaknya pucat, pada 

tanggal 8 Juli 2015 jam 

08. 00 WIB ibu pasien 

membawa anaknya ke 

poli anak, kemudian 

dianjurkan untuk cek 

laboratorium dan 

hasilnya Hb kurang (7,6 

g/dl), pada jam 12.00 

WIB klien di antar ke 

ruangan untuk rawat 

inap dan melakukan 

transfusi darah 

Ibu klien mengatakan 

anaknya baru sembuh 

dari batuk 3 hari yang 

lalu, kemudian klien 

tidak nafsu makan dan 

hanya mau minum ASI. 

Klien tampak pucat dan 

lemas. Klien baru 3 

minggu lalu melakukan 

transfusi di RS. Pada 

tanggal 07 Mei 2019 

klien dibawa periksa ke 

poliklinik RSUD  AWS 

lalu dianjurkan untuk 

rawat inap di ruang 

Melati. Saat dilakukan 

pengkajian klien tampak 

lemas dan pucat dan 

hasil pemeriksaan 

laboratorium didapatkan 

Leukosit: 14.000 

sel/mm, Hemoglobin: 

7.1 g/dl, Hematokrit: 

26.7%, trombodit: 

312.000/mm3 

18. Masa Prenatal Ibu klien berkata 

selama masa kehamilan 

ibu klien rutin 

memeriksakan 

kehamilannya di bidan 

dan selama hamil tidak 

pernah ada keluhan 

Ibu klien mengatakan 

dalam masa kehamilan 

tidak ada masalah 

dengan kandungan. Ibu 

mengandung selama 9 

bulan 
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penyakit apapun 

19. Natal Ibu klien mengatakan 

klien lahir dengan 

normal di bidan, saat 

lahir kondisi klien 

sehat, menangis 

spontan, BB lahir 3 Kg 

3 Ons, PB lahir: 49 cm, 

jenis kelamin: laki-laki. 

Ibu klien mengatakan 

setelah lahir klien dapat 

menetek ASI ibunya 

dan tidak ada keluhan 

apapun pada klien. 

Ibu klien lahir secara 

normal/spontan dibantu 

tenaga medis bidan. Ibu 

mengatakan saat lahir 

BB pasien 2.300 gram 

dan PB 40 cm. 

20. Post Natal Ibu klien mengatakan 

setelah lahir klien dapat 

menetek ASI ibunya 

dan tidak ada keluhan 

apapun pada klien. 

Data Tidak Tercantum 

21. Masa Neonatal Data Tidak Tercantum Data Tidak Tercantum 

22. Riwayat Masa 

Lampau 

Ibu klien mengatatakan 

klien menderita 

thalassemia sudah 

kurang lebih 9 tahun 

dan kini usianya 12 

tahun. Pada usia 3 

tahun klien di diagnosa 

thalassemia di RS. 

Baptis Kota Kediri 

dengan keluhan saat itu 

klien terlihat pucat dan 

lemas. Mulai saat itu 

klien rutin melakukan 

transfusi darah sampai 

sekarang. Riwayat 

imunisasi klien: Ibu 

klien mengatakan lupa 

dan buku KMSnya 

sudah hilang. 

Ibu klien mengatakan 

sejak lahir klien sering 

demam naik turun, berat 

badan sulit naik, dan 

ISPA. Saat klien usia 11 

bulan, klien batuk 

berdahak hingga sesak 

dan disertai demam naik 

turun selama 2 minggu. 

Kemudian, diperiksakan 

ke RS ternyata kadar Hb 

hanya 6 g/dl. Setelah 

melakukan pemeriksaan 

dan terdiagnosis 

menderita thalassemia, 

klien rutin menjalani 

transfusi 4 minggu 

sekali. 

23. Riwayat Keluarga Ibu klien mengatakan 

pernah menderita sakit 

Ibu klien mengatakan 

dari keluarga tidak ada 
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ringan seperti batuk, 

pilek dan demam. 

Tidak pernah menderita 

penyakit seperti yang 

diderita klien 

(Thalasemia) dan ibu 

klien mengatakan 

paman klien menderita 

penyakit yang sama 

dengan klien 

(Thalasemia). 

yang menderita penyakit 

thalassemia. 

24. Riwayat Sosial Data Tidak Tercantum Data Tidak Tercantum 

25. Kebutuhan Dasar Nutrisi klien terpenuhi. 

Di rumah sakit makan 

setengah porsi, minum 

± 1000cc/hari dan di 

rumah makanan yang 

disajikan selalu habis, 

minum ± 1000cc/hari. 

Pola nutrsi: Frekuensi 

makan 3x sehari, 2-3 

sendok makan, jenis 

makanan nasi, lauk, 

sayur dan buah, dan 

susu. Pola aktivitas dan 

latihan: Kegiatan 

bermain di rumah sakit 

tidak ada. Pola tidur: 

Tidur siang ± 1 jam per 

hari, malam hari ± 6 jam 

per hari, tidak ada 

keluhan sulit tidur. Pola 

eliminasi: Belum ada 

buang air besar, buar air 

kecil frekuensi 3 kali 

sehari warna kuning 

jernih dan tidak ada 

gangguan ataupun 

kelainan. Pola 

kebersihan diri: Mandi 2 

kali sehari, gosok gigi 1 

kali sehari, belum ada 

potong kuku, belum ada 

cuci rambut. Pola 

hubungan dan peran: 

Pengasuh anak ada;ah 

orang tua. Hubungan 

dalam keluarga adalah 

anak, hubungan dengan 

teman sebaya baik, 

hubungan dengan orang 

lain baik, perhatian pada 

lawan bicara baik. 
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26. Keadaan 

Kesehatan Saat ini 

Data Tidak Tercantum Data Tidak Tercantum 

27. Pemeriksaan 

DDST 

(Pemeriksaan 

tumbuh kembang 

tidak dapat 

dilakukan karena 

anak sedang sakit. 

Informasi yang 

diberikan 

diperoleh dari 

orangtua) 

a. Pertumbuhan fisik: 

1)  BB saat ini: 39 

Kg, TB: 132 cm, 

LK: 50 cm, LLA: 

20 cm 

2) BB lahir: 3 Kg 3 

Ons, panjang 

lahir: 132 cm 

3) Waktu tumbuh 

gigi: 9 bulan 

b. Perkembangan tiap 
tahap: 

Usia anak saat 

1) Berguling: 4 

bulan 

2) Duduk: 7 bulan 

3) Merangkak: 9 

bulan 

4) Berdiri: 12 bulan 

5) Berjalan: 14 

bulan 

6) Senyum kepada 

orang lain 

pertama kali: 3 

bulan 
7) Bicara pertama 

kali: 6 bulan 

8) Berpakaian tanpa 

bantu: 4 tahun 

c. Riwayat nutrisi: 

1) Pemberian ASI: 

a) Pertama kali 

di susui: saat 

bayi baru 

lahir 

b) Cara 
pemberian: 

setiap kali 

menangis 

c) Lama 

pemberian: 

dari lahir 

sampai usia 

2 tahun 

2) Pemberian susu 

formula: 

a) Alas an 

pemberian: 
pasien 

kurang kalau 

hanya ASI 

b) Jumlah 

Ibu klien mengatakan 

BB 10 Kg dan TB 82 

cm, sudah bisa 

mengucapkan 1-2 kosa 

kata, bisa berlari dan 

bermain bola. 
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pemberian: ± 

2 botol/hari 

(400cc) 

c) Cara 

pemberian: 

dengna 

menggunaka

n dot 

d. Pola perubahan 

nutrisi tiap tahap usia 

sampai nutrisi saat  

ini: 
1) Usia 0-6 bulan: 

ASI+susu 

formula, lama 

pemberian: 6 

bulan 

2) Usia 6-12 bulan: 

ASI+susu 

formula+bubur, 

lama pemberian: 

6 bulan 

3) Usia 2 tahun-saat 
ini: 

nasi+sayur+lauk

+buah+susu, 

lama pemberian: 

10 tahun. 

 

28. Lain-lain 

 

Data psikososial: 

a. Ekspresi afek dan 

emosi wajah klien 

murung dan gelisah 

b. Dampak 

hospitalisasi: Klien 

cemas dengan sering 
bertanya-tanya 

tentang 

perkembangan 

kesehatannya, klien 

selalu mengeluh dan 

bosan dirumah sakit, 

klien mengatakan 

pengen cepat pulang 

kerumah dan bisa 

masuk sekolah lagi 

Data  Tidak Tercantum 

Sumber: Putri (2015), Tunnaim (2019) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengkajian 

pada klien 1 dan klien 2 sama-sama dilakukan pada saat klien baru 
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masuk RS. Keluhan utama yang didapat pada klien 1 yaitu ibu 

klien mengatakan anaknya pucat dan pada klien 2 yaitu lemah. 

Pada riwayat penyakit sekarang, klien 1 dibawa ke 

poliklinik karena pucat dan kemudian cek laboratorium hasilnya 

Hb 7.6 g/dl, akhirnya klien diantar ke ruangan rawat inap dan 

melakukan transfusi darah, sedangkan klien 2 dibawa ke poliklinik 

RSUD AWS karena klien tidak nafsu makan dan hanya mau 

minum ASI. Klien tampak pucat dan lemas. Klien baru 3 minggu 

lalu melakukan transfusi di RS, kemudian setelah dilakukan 

pemeriksaan laboratorium hasil Hb 7.1 g/dl.  

Pada riwayat masa lampau, klien 1 sudah di diagnosa 

penyakit thalassemia sejak usianya 3 tahun dan saat ini usianya 12 

tahun, sedangkan klien 2 di diagnosa penyakit thalassemia sejak 

usianya 11 bulan dan saat ini usianya 2 tahun 2 bulan. Klien 1 dan 

2 rutin melakukan terapi transfusi darah setiap satu bulan sekali 

sejak di diagnosa penyakit thalassemia hingga saat ini. 

Pada riwayat kesehatan keluarga, klien 1 ada yang memiliki 

penyakit thalassemia yaitu paman klien. Sedangkan pada klien 2  

tidak ada keluarga yang menderita penyakit thalassemia.  

Pada klien 1 status nutrisi klien terpenuhi, di rumah sakit 

makan setengah porsi, minum ± 1000cc/hari dan di rumah 

makanan yang disajikan selalu habis, minum ± 1000cc/hari. 
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Sedangkan klien 2 status nutrisi frekuensi makan 3x sehari, 2-3 

sendok makan, jenis makanan nasi, lauk, sayur dan buah, dan susu. 

Data lainnya yang diperoleh dari hasil anamnesis yaitu, 

pada klien 1 ekspresi afek dan emosi wajah klien murung dan 

gelisah, klien cemas dengan sering bertanya-tanya tentang 

perkembangan kesehatannya, klien selalu mengeluh dan bosan 

dirumah sakit, klien mengatakan pengen cepat pulang kerumah dan 

bisa masuk sekolah lagi, sedangkan pada klien 2 tidak ada data 

tercantum. 

2) Pemeriksaan Fisik 

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Fisik Klien Anak dengan Thalasemia 
 

No Pemeriksaan Umum Klien 1 Klien 2 

1. Kedaan Umum Cukup Lemah, klien berbaring 

di tempat tidur dan 

terpasang IVFD 

2. Kesadaran  CM CM dan GCS E4M6V5 

3. Tanda-tanda Vital TD: 100/70 mmHg, 

N: 65 x/mnt,  

S: 36.2ºC, 

 RR: 21 x/mnt 

N: 80 x/mnt,  

S: 37ºC,  

RR: 23 x/mnt 

4. Pemeriksaan Fisik: 

Inspeksi 

 a. Kepala Rambut hitam, 

pertumbuhan rambut 

merata, dahi lebar, 

bentuk mata simetris 

antara kanan dan kiri, 

pergerakkan bola 

mata normal, pupil 

reaksi cahaya (+), bila 

diberi cahaya 

mengecil dan melebar 

jika gelap, konjugtiva 

anemis, sclera icterus, 

Bentuk kepala makro, 

wajah simteris, kulit 

kepala bersih. 

Penyebaran rambut 

merata berwarna hitam 

rambut mudah dicabut, 

ubun-ubun bear dan 

tidak ada kelainan. 

Bentuk telinga sedang, 

simetris kanan dan kiri. 

Lubang telinga bersih, 

tidak ada serumen 
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palpebral tidak 

cowong dan tidak ada 

benjolan, bentuk 

hidung simetris, 

lubang hidung bersih, 

tidak ada secret dan 

sumbatan benda 

asing. 

berlebih, pendengaran 

berfungsi dengan baik. 

Mata lengkap, simetris 

kanan dan kiri, kornea 

mata jernih kanan dan 

kiri. Konjungtiva 

anemis dan sclera 

ikterik, kelopak 

mata/palpebral tidak 

ada  pembengkakan. 

Adanya reflek cahaya 

pupil dan bentuk 

isokor kanan dan kiri, 

iris kanan kiri 

berwarna hitam, tidak 

ada kelainan. Tidak 

ada pernafasan cuping 

hidung dan tidak ada 

kelainan. Keadaan 

mukosa bibir kering 

dan pucat, tidak 

terdapat caries pada 

gigi, tonsil ukuran 

normal, uvula letak 

simteris ditengah. 

 b. Leher Hiperglikemi tidak 

ada, hipoglikemi tidak 

ada 

Ttidak ada kelainan. 

 c. Dada Bentuk dada simetris, 

retraksi otot bantu 

nafas tidak ada, alat 

bantu pernafasan 

tidak ada, batuk tidak 

ada, pola nafas teratur 

Tidak ada sesak nafas, 

batuk dan secret, 

bentuk dada simetris, 

irama nafas teratur, 

pola nafas normal, 

tidak ada otot bantu 

pernafasan 

 d. Punggung Data Tidak 

Tercantum 

Data Tidak Tercantum 

 e. Perut (Abdomen) Bentuk buncit Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan 

/massa tidak ada pada 

perut, tidak tampak 

bayangan pembuluh 

darah pada abdomen, 

tidak ada luka operasi. 

 f. Genetalia Tidak terkaji karena 

pasien malu 

Skrotum sudah turun 
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dan tidak ada kelainan 

 g. Anus dan Rectum Tidak terkaji karena 

pasien malu 

Skrotum sudah turun 

dan tidak ada kelainan 

 h. Tulang Belakang Data Tidak 

Tercantum 

Tidak ada kelainan 

tulang belakang 

 i. ekstremitas Kemampuan 

pergerakkan sendi 

lengan dan tungkai 

baik (Pasien mampu 

menggerakkan 

dengan bebas tanpa 

keluhan, kekuatan 

otot baik: 

5 5 

5 5  

(Mampu menahan 

dorongan kuat), 

warna kulit 

kehitaman, turgor 

kulit elastis, 

kelembapan kulit 

cukup. 

Pergerakkan sendi 

bebas, turgor kulit 

baik. Kekuatan otot: 

5 5 

5 5 

Tidak ada edema 

 Palpasi 

 a. leher Pembesaran kelenjar 

tiroid tidak ada, 

pembesaran kelenjar 

parotis tidak ada 

Kelenjar getah bening 

teraba, tiroid teraba, 

dan posisi trakea letak 

ditengah 

 b. Dada Bentuk dada simetris 

antara kanan dan kiri, 

retraksi otot bantu 

nafas tidak ada 

Vocal premitus dan 

ekspansi paru anterior 

dan posterior dada 

normal. 

 c. Perut (Abdomen) Kuadran I:  

Teraba organ 

(Hepatomegali) 

kurang lebih 3 cm (2 

jari) dibawa arcus 

costa paling bawah, 

tepi tajam, padat 

kenyal. 

Kuadran II:  

tidak teraba organ. 

Kuadran III:  

Teraba organ 

Tidak ada nyeri tekan, 

tidak ada massa. 
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(Splenomegali), S4 

(Titik garis shcufner 

ke-4). 

Kuadran IV:  

tidak teraba organ . 

 Auskultasi 

 a. Paru-paru Data Tidak 

Tercantum 

Auskultasi suara nafas 

vesikuler 

 b. Jantung Irama jantung teratur 

(Reguler), bunyi 

jantung BJ I dan BJII 

tunggal.  

Pemeriksaan 

auskultasi: Bunyi 

jantung I saat 

auskultasi terdengar 

bunyi jantung normal 

dan regular, bunyi 

jantung II saat 

auskultasi terdengar 

bunyi jantung normal 

dan regular, bunyi 

jantung tambahan: 

Tidak ada bunyi 

jantung tambahan dan 

tidak ada kelainan. 

 c. Perut (Bising 

usus) 

Bising usus 11 x/mnt. Peristaltic 5 x/mnt 

 Perkusi: 

a. Dada Perkusi thorax sonor Perkusi sonor 

b. Perut (Abdomen) Data Tidak 

Tercantum 

Perkusi: tympani 

c. Jantung Capillary Refill Time 

(CRT) <3 detik. 

Pada pemeriksaan 

CRT >3 detik tidak ada 

sianosis. Pada 

pemeriksaan iktus 

kordis teraba hangat. 

Perkusi batas jantung: 

Basic jantung berada di 

ICS II dari lateral ke 

media linea., para 

sterna sinistra tidak 

melebar, pinggang 

jantung berada di ICS 

III dari linea para 

sterna kiri, tidak 

melebar. Apeks 

jantung berada di ICS 
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V dari linea 

midclavicula sinistra, 

tidak melebar 

 d. Sistem 
Persyarafan 

Data Tidak 

Tercantum 

Reflek fisiologis: 

Patella (-), reflek 

patofisiologis: 

Babinski(-), tidak ada 

gangguan pandangan, 

gangguan pendengaran 

dan gangguan 

penciuman. 

Sumber: Nur Rizki D P (2015), Tunnaim et al (2019) 

 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan data hasil pemeriksaan 

fisik pada klien 1 tekanan darah: 100/70 mmHg suhu: 36.2ºC, 

pernapasan 21x/mnt, nadi 65 x/mnt, berat badan 39 Kg, konjungtiva 

anemis, turgor kulit elastis, CRT <3 detik, bising usus 11 x/mnt. 

Sedangkan pada klien 2  nadi: 80 /mnt, suhu: 37C, pernapasan 23 

/mnt, turgor kulit baik, CRT >3 detik, bising usus 5 /mnt, berat 

badan 10 Kg, konjungtiva anemis. 

Pada klien 1 teraba hepatomegali pada kuadran I kurang 

lebih 3 cm (2 jari) dibawah arcus costa paling bawah, tepi tajam, 

padat kenyal, teraba organ limfa (Splenomegali), S4 (Titik garis 

shcufner ke-4), sedangkan pada klien 2 tidak ada nyeri tekan dan 

tidak terdapat massa. 
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3) Pemeriksaan Penunjang 

Tabel 4.3  Hasil Pemeriksaan Penunjang pada Klien Anak dengan 

Thalasemia 

No. Pemeriksaan 

Penunjang 

Klien 1 Klien2 

1. Laboratorium Pemeriksaan 

Laboratorium  

Tanggal 08 Juli 2015 

jam 10.54 WIB(MRS): 

a. Hb: 7.6g/dl 

b. RBC: 3.27 (10^6/ul) 

c. MCV: 70.0 fl 

d. MCH:23.2 pg 

e. RDW-CV: 27.3% 

 

Tanggal 09 Juli 2015: 

a. Hb: 11.2 g/d 

b. MCV: 72.5 fl 

c. RDW-CV: 22.7% 
d. SGOT: 

e. Bilirubin Direk: 0.37 

u/l 

f. Bilirubin Total: 4.63 

mg/dl 

g. Hbs Ag: Neg (-) 

Pemeriksaan 

Laboratorium  

Tanggal 07 Mei 2019 

(MRS): 

a. Leukosit: 14.000 

sel/mm 

b. Hemoglobin: 7.1 g/dl 

c. Hematocrit: 26.7% 

d. Trombosit: 

312.000/mm3 

 

Tanggal 10 Mei 2019: 

a. Leukosit: 17.000 
sel/mm 

b. Hemoglobin: 10.6 g/dl 

c. Hematocrit: 36.2% 

d. Trombosit: 

266.000/mm3 

 

Sumber: Nur Rizki D P (2015), Tunnaim et al (2019) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada klien 1 didapatkan hasil 

pemeriksaan laboratorium pada tanggal 08 Juli 2015 yaitu, 

hemoglobin 7.6 g/dl, RBC: 3.27 (10^6/ul), MCV: 70.0 fl, 

MCH:23.2 pg, RDW-CV: 27.3% dan hasil pemeriksaan pada 

tanggal 09 Juli 2015 yaitu, Hb: 11.2 g/d, MCV: 72.5 fl, RDW-CV: 

22.7%, bilirubin direk: 0.37 u/l, bilirubin total: 4.63 mg/dl, Hbs 

Ag: Neg (-). Sedangkan pada klien 2 didapatkan hasil pemeriksaan 

laboratorium pada tanggal 07 Mei 2019 yaitu, leukosit: 14.000 

sel/mm, hemoglobin: 7.1 g/dl, hematocrit: 26.7%, trombosit: 
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312.000/mm3 dan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2019 

yaitu, leukosit: 17.000 sel/mm, hemoglobin: 10.6 g/dl, hematocrit: 

36.2%, trombosit: 266.000/mm3. 

4) Terapi 

Tabel 4.4 Terapi pada Klien Anak dengan Thalasemia 

Klien 1 Klien 2 

1. Tanggal 08 Juli 2015: 

a. Infus NaCl 0.9% (Pz) 10 tpm 

makro 

b. Injeksi Pycin 3x1 gr (IV) 

c. Obat oral Perifrox 3x1 tablet 

d. Transfusi PRC 1x125cc 

(125cc/hari) 

2. Tanggal 09 Juli 2015: 

a. Klien hanya pakai venflon 

b. Injeksi Pycin 3x1 gr (IV) 
c. Obat oral Perifrox 3x1 tablet 

d. Transfusi PRC 2x125cc 

(250cc/hari) 

1. Exjade 500 mg (Oral) 1x1 

2. Vitamin C (Oral) 1x1 

3. Asam folat (Oral) 1x1 

4. NaCl 0.9% (IVFD) 

5. PRC 180cc ( IVFD) 2 hari 

Sumber: Nur Rizki D P (2015), Tunnaim et al (2019) 

 

Berdasarkan table diatas, terapi pada klien anak 1 tanggal 

08 Juli 2015 yaitu infus NaCl 0.9% (Pz) 10 tpm makro, injeksi 

Pycin 3x1 gr (IV), obat oral Perifrox 3x1 tablet, transfusi PRC 

1X125cc (125cc/hari), dan pada tanggal 09 Juli 2015 terapi yang 

diberikan yaitu klien hanya pakai venflon, injeksi Pycin 3x1 gr 

(IV), obat oral Perifrox 3x1 tablet, transfusi PRC 2x125cc 

(250cc/hari). Sedangkan pada klien 1 terapi yang diberikan yaitu 

Exjade 500 mg (oral) 1x1, Vitamin C (oral) 1x1, Asam Folat (oral) 

1x1, NaCl 0.9% (IVFD), PRC 180cc (IVFD) 2 hari. 
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b.  Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.5 Terapi pada Klien Anak dengan Thalasemia 

No.  Klien 1 Klien 2 

Hari/tanggal 

ditemukan 

Diagnose 

Keperawatan 

Hari/tanggal 

ditemukan 

Diagnose 

Keperawatan 

1. 08 Juli 2015 Perubahan Perfusi 

Jaringan 

berhubungan dengan 

Penurunan suplai O2 

ke jaringan ditandai 

dengan: 

- Ibu pasien 

mengatakan 

anaknya pucat 

- Ibu pasien 

mengatakan di 
diagnose sakit 

thalassemia 

sejak 3 tahun 

dan rutin setiap 

bulannya 

transfusi 

- k/u cukup 

- pasien pucat 

- konjungtiva 

anemis 

- bibir pucat 
- TTV: 

TD: 100/ 70 

mmHG 

N: 65 x/mnt 

S: 36.2 ºC 

RR: 21 x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB: 7.6 g/dl 

RBC: 3.27 

(10^6/ul) 

HCT: 22.9% 

WBC: 8.44 

(10^3/ul) 

PLT: 129 

(10^3/ul) 

 

07 Mei 2019 (D.0009) Perfusi 

Perifer Tidak Efektif 

berhubungan dengan 

Penurunan 

Konsentrasi 

Hemoglobin ditandai 

dengan: 

DS: 

- Ibu mengatakan 

klien tampak 

pucat dan lemah 

DO: 

- Klien tampak 

pucat 

- Klien tampak 

lemah 

- Akral dingin 

- Nadi 80 x/mnt 

- Hb 7.1 g/dl 

2. 08 Juli 2015 Reaksi Hospitalisasi 

berhubungan dengan 

Perubahan status 

kesehatan ditandai 

07 Mei 2019 (D.0019) Defisit 

Nutrisi berhubungan 

dengan Kurangnya 



78 

 

dengan: 

- Pasien 

selalumengeluh 
bosan dirumah 

sakit 

- Pasien 

mengatakan 

pengen cepat 

pulang 

kerumahnya dan 

masuk sekolah 

lagi 

- Ekspresi wajah 

pasien murung dan 
gelisah 

- Pasien cemas 

dengan sering 

bertanya-tanya 

tentang 

perkembangan 

Asupan Makanan 

ditandai dengan: 

DS: 

- Ibu mengatakan 

klien kurang 

nafsu makan 

- Ibu mengatakan 

BB klien sejak 

lahir sulit naik 

- Ibu mengatakan 
klien hanya ingin 

minum susu 

DO: 

- Klien tampak 

kurus 

- Klien hanya mau 

minum susu saja 

- A: BB 10 Kg, 

TB: 82 cm, LILA 

9, IMT 14.8 (BB 

kurang) 

B: Hb 7.1 g/dl, 

HT 26.7% 

C: Turgor kulit 

baik, tampak 

lemah 

D: BTKTP, 

frekuensi 3x 

sehari, setiap 

makan habis 2-3 

sendok 

3.   02 April 2012 (D.0056) Intoleransi 

Aktivitas 

berhubungan dengan 

Ketidakseimbangan 

antara Suplai dengan 

Kebutuhan Oksigen, 

ditandai dengan: 

DS: 

- Ibu mengatakan 

klien tampak 

lemah 

- Ibu mengatakan 

klien mudah 

sekali lelah saat 

beraktivitas 

- Ibu mengatakan 
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klien tampak 

pucat 

DO: 

- Hb 7.1 g/dl 

- Klien tampak 

lemah 

- Klien hanya 

berbaring 

ditempat tidur 

 

4.    (D.0142) Resiko 

Infeksi berhubungan 

dengan 

Ketidakadekuatan 

Pertahanan Tubuh 

Sekunder: Penurunan 

Hemoglobin, ditandai 

dengan: 

DS: - 

DO: 

- Hb 7.1 g/dl 

- Leukosit 14.000 

sel/mm 

- Klien merasa 

lemah 

5.    (D.0106) Gangguan 

Tumbuh Kembang 

berhubungan dengan 

Efek 

Ketidakmampuan 

Fisik, ditandai 

dengan: 

DS: 

- Ibu mengatakan 

klien tidak nafsu 

makan 

- Berat badan sulit 
naik 

DO: 

- Klien terlihat 

kurus 

- Klien terlihat 

lemah 

Sumber: Nur Rizki D P (2015), Tunnaim et al (2019) 
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Berdasarkan tabel diatas, pada klien 1 ditegakkan 2 diagnosa. 

Adapun diagnosa yang ditegakkan yaitu perubahan perfusi jaringan 

berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke jaringan, dan reaksi 

hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status kesehatan. 

Sedangkan pada klien 2 ditegakkan 5 diagnosa. Adapun diagnosa 

yang ditegakkan yiatu, perfusi perifer tidak efektif berhubungan 

penurunan konsentrasi hemoglobin, defisit nutrisi berhubungan 

dengan kurangnya asupan makanan, intoleransi aktivitas berhubungan 

ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen, resiko 

infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh tubuh 

sekunder: penurunan hemoglobin, gangguan tumbuh kembang 

berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. 

c.  Intervensi Keperawatan 

Tabel 4.6 Terapi pada Klien Anak dengan Thalasemia 

No. Hari/tgl

/jam 

Diagnose 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

Klien 1  

1. 08 Juli 

2015 

Perubahan Perfusi 

Jaringan 

berhubungan 

dengan 

Ppenurunan suplai 

O2 ke jaringan 

ditandai dengan: 

- Ibu pasien 

mengatakan 

anaknya pucat. 

Ibu pasien 

mengatakan di 

diagnose sakit 

thalassemia 

sejak usia 3 
tahun dan rutin 

Tujuan: setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

1x24 jam 

diharapkan perfusi 

jaringan adekuat. 

Kriteria Hasil: 

- k/u baik 

- pasien tidak 

pucat 

- konjungtiva 

tidak anemis 

- warna sclera 

tidak putih 

- TTV: 

TD: 90-120/60-

1.1 Observasi TTV 

 

 

 

 

 

1.2 Tinggikan kepala 

ditempat tidur 

 

 

 

 

 

 

2.5 Perubahan perfusi 

jaringan dapat 

menyebabkan 

terjadinya perubahan 

TD dan penurunan 

RR 

3.5 Meningkatkan 

ekspansi paru dan 

memaksimalkan 

oksigenasi paru 

untuk kebutuhan 

seluler 

 

 

4.5 Dengan suhu yang 

hangat dapat 
meningkatkan 
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setiap bulannya 

transfusi 

- k/u cukup 

- pasien pucat 

- konjungtiva 

anemis 

- bibir pucat 

- TTV: 

TD: 100/700 

mmHg 

N: 65 x/mnt 

S: 36.2ºC 

RR: 21 x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB: 7.6 g/dl 

RBC: 3.27 

(10^6/ul) 

HCT: 22.9% 

WBC: 8.44 

(10^3/ul) 

- PLT: 129 

(10^3/ul) 

80 mmHg 

N: 80-100 x/mnt 

S: 36.5-37.5ºC 

RR: 20-30 
x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB: 13.3-16.6 

g/dl 

RBC: 3.69-5.46 

(10^6/ul) 

HCT: 41.3-

52.1% 

WBC: 3.37-

8.38 (10^3/ul) 

PLT:172-378 

(10^3/ul) 

1.3 Pertahankan suhu 

lingkungan agar 

tetap hangat 

 

 

1.4 Batasi aktivitas 

pasien 

 

1.5 Kolaborasi 

dengan dokter 

dalam pemberian 

terapi dan 

transfusi darah. 

perfusi jaringan 

 

5.5 Mencegah pasien 
kelelahan 

 

6.5 Untuk meningkatkan 

Hb 

2. 08 Juli 

2015 

Reaksi 

hospitalisasi 

berhubungan 

dengan status 

kesehatan ditandai 

dengan: 

- Pasien selalu 

mengeluh bosan 

dirumah sakit 

- Pasien 

mengatakan 

pengen cepat 

pulang 

kerumahnya 

dan masuk 

sekolah lagi 
- Ekspresi afek 

an emosi wajah 

pasien murung 

Tujuan: Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

1x24 jam 

diharapkan dampak 

hospitalisasi 

minimal. 

Kriteria Hasil: 

- Pasien tenang, 
wajah tidak 

murung, tidak 

sealu mengeluh 

dan tidak cemas. 

2.5 Lakukan 

pendekatan pada 

pasien 

 

3.5 Ciptakan 
lingkungan yang 

tenang dan 

nyaman 

 

4.5 Berikan motivasi 

pasien untuk 

mengungkapkan 

pikiran dan 

perasaan 

 

5.5 Anjurkan pada 

keluarga untuk 

sering berkunjung 

1.6 Memudahkan 

intervensidan pasien 

tidak takut 

 

2.6 Memberikan rasa 
nyaman pada pasien 

 

 

 

3.6 Motivasi membantu 

pasien untuk 

mengeksternalisasik

an kecemasan yang 

diraskan 

 

4.6 Agar pasien selalu 
berasa seperti berada 

di rumah dan selalu 

terhibur 

Klien 2  

1. 07 Mei 

2019 

a. Perfusi Perifer 

Tidak Efektif 

berhubungan 

dengan 

Penurunan 

Konsentrasi 

Hemoglobin 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan perfusi 

perifer kembali 

1.1 Monitor adanya 

daerah tertentu 

yang hanya peka 

terhadap 

panas/dingin/taja

m/tumpul 

1.2 Monitor adanya 

pretase 

Data Tidak Tercantum 
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efektif. 

Kriteria Hasil: 

1. Pengisian CRT 

<3 detik 

2. Nadi perifer 

stabil 

3. Akral hangat 

4. Warna kulit 

kemerahan 

5. Hemoglobin 

dalam batas 
normal 

1.3 Instruksikan 

keluarga untuk 

mengobservasi 

kulit jika ada lesi 

atau laserasi 

1.4 Observasi 

pengisian kapiler 

(<2 detik), akral 

dan warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi 

pemberian 
transfusi 

2. 07 Mei 

2019 

Deficit Nutrisi 

berhubungan 

dengan 

Kurangnya 

Asupan Makanan 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan asupan 

makanan menjadi 

adekuat. 

Kriteria Hasil: 

1. Nafsu makan 
meningkat 

2. Berat badan 

ideal sesuai 

dengan tinggi 

badan 

3. Mampu 

mengidentifika

si kebutuhan 

nutrisi 

4. Tidak terjadi 

penurunan 
berat badan 

yang berarti 

2.1 Kaji adanya 

alergi makanan 

2.2 Kolaborasi 

dengan ahli gizi 

untuk 

menentukan 

jumlah kalori dan 

nutrisi yang 

dibutuhkan 

2.3 Berikan diet yang 

mengandung 
serat untuk 

mencegah 

konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada 

orang tua untuk 

meningkatkan 

intake adekuat 

1.1 Anjurkan kepada 

orang tua untuk 

memberikan 

makanan sedikit 

tapi sering 
2.6 Monitor berat 

badan 

Data Tidak Tercantum 

3. 07 Mei 

2019 

Intoleransi 

Aktivitas 

berhubungan 

dengan 

Ketidakseimbanga

n Antara Suplai 

dan Kebutuhan 

Oksigen 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan klien 

dapat beraktivitas 

kembali. 

Kriteria Hasil: 

1. Tanda-tanda 

vital dalam 

batas normal 

2. Mampu 

beraktivitas 

secara mandiri 

3. Ketidakseimba

3.1 Observasi adanya 

pembatasan klien 

dalam melakukan 

aktivitas 

3.2 Kaji adanya 

faktor yang 

menyebabkan 

kelelahan 

3.3 Monitor nutrisi 

dan sumber 
energi yang 

adekuat 

3.4 Monitor pasien 

akan adanya 

kelelahan fisik 

dan emosi secara 

berlebihan 

Data Tidak Tercantum 
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ngan antara 

aktivitas dan 

istirahat 

4. Berpartisipasi 

dalam aktivitas 

fisik 

2.1 Monitor respon 

kardiovaskuler 

terhadap aktivitas 

(Sesak nafas & 

pucat) 

4. 07 Mei 

2019 

Resiko Infeksi 

berhubungan 

dengan 

Ketidakadekuatan 

Pertahanan Tubuh 

Sekunder: 

Penurunan 

Hemoglobin 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan resiko 

infeksi tidak terjadi. 

Kriteria Hasil: 

1. Pasien bebas 

dari tanda dan 
gejala infeksi 

2. Jumlah leukosit 

dalam batas 

normal 

3. Menunjukkan 

perilaku hidup 

sehat 

4.1 Batasi 

pengunjung bila 

perlu 

4.2 Instruksikan pada 

pengunjung untuk 

mencuci tangan 

saat berkunjung 
dan setelah 

berkunjung 

meninggalkan 

pasien 

4.3 Cuci tangan 

sebelum dan 

sesudah tindakan 

keperawatan 

4.4 Pertahankan 

lingkungan 

aseptik selama 
pemasangan alat 

4.5 Monitor tanda 

dan gejala infeksi 

sistemik dan local 

4.6 Dorong 

masukkan nutrisi 

yang cukup 

4.7 Ajarkan klien dan 

keluarga tanda 

dan gejala infeksi 

Data Tidak Tercantum 

5. 07 Mei 

2019 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

berhubungan 

dengan Efek 

Ketidakmampuan 

Fisik 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan 

keluarga dapat 

memonitor tumbuh 

kembang klien. 

Kriteria Hasil: 

1. Pengetahuan 

orang tua 

terhadap 

perkembangan 

anak meningkat 

2. Orang tua dapat 

menstimulus 

anak secara 

mandiri 

3. Tumbuh 

kembang sesuai 

dengan usia 

5.1 Berikan diet 

tinggi nutrisi 

yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan 

berat badan, 

gambarkan pada 

grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas 

yang sesuai 

dengan usia klien 

5.4 Ajarkan keuda 

orang tua 

bagaiman cara 
menstimulus 

tumbuh kembang 

anak 

Data Tidak Tercantum 



84 

 

Sumber: Nur Rizki D P (2015), Tunnaim et al (2019) 

 

Pada tabel 4.6 diatas, menjelaskan mengenai intervensi yang 

telah diberikan pada klien 1 dan klien 2 selama masa perawatan sesuai 

dengan diagnosa keperawatan yang ditegakkan. 

d.  Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.7   Implementasi Keperawatan hari ke-1 pada Klien 1 

dengan Thalasemia (Tanggal 08 Juli 2015) 

 
No. Tanggal  Jam Tindakan Keperawatan TTD 

Mhs. 

Klien 1  

Dx. 

1 

08 Juli 

2015 

12.15 

 

 

12.30 

 

 

 

12.35 

 

 

 

 

 

 

12.45 

 

 

13.00 

1.1 Mengobservasi TTV: 

TD: 100/70 mmHg    N: 65 x/mnt 

S   :  36.2ºC               RR: 21 x/mnt 

1.2 Meninggikan kepala dengan mengatur tempat 

tidur dinaikan ±35º, saat tidur kepala lebih 

tinggi dari badan dengan diganjal 

menggunakan bantal 

1.3 Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat. 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju yang 

tebal 

- Menganjurkan saat amndi menggunakan 

air hangat 

1.4 Membatasi aktivitas pasien. 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 

(Makan, minum dank e kamar mandi) 

1.5 Memberikan infus NaCl 0.9% 10 tpm, 

kemudian memasukkan transfusi darah. 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 
memeriksa kondisi pasien, mencocokkan 

identitas, memeriksa suhu pasien 36.2ºC 

- Kolf ke 1 (Jam 13.00-15.00) 

- Jenis PRC jumlah 125 cc 

- Golongan darah O 

 

Dx. 

2 

08 Juli 

2015 

12.34 

 

 

2.1 Melakukan pendekatan pada pasien 

- Pasien mau mengungkapakan 

perasaannya dia pengen cepat pulang dan 
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12.35 

 

 

 

12.45 

masuk sekolah lagi, serta dia merasa 

sudah bosan 

2.2 Menciptakan lingkungan yang tenang dan 

nyaman 

- Membatasi pengunjung yang masuk 

diruangan 

2.3Memberikan motivasi pasien untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan 

- Memberikan semangat untuk pasien agar 

tetap sabar dalam menjalani masa 
pengobatan agar cepat sembuh dan bisa 

bermain dengan teman-temannya lagi 

2.4 Menganjurkan pada keluarga untuk sering 

berkunjung 

Dx.

1 

 

 

 

 

09 Juli 

2015 

08.00 

 

 

08.15 

 

 

 

08.40 

 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

09.00 

1.1 Mengobseervasi TTV: 

TD: 110/70 mmHg      N: 68 x/mnt 

S: 37ºC                        RR: 28 x/mnt 

1.2 Meninggikan kepala dengan mengatur tempat 

tidur untuk dinaikkan ±35º, saat tidur kepala 

lebih tinggi dari badan dengan diganjal 

menggunakan bantal 

1.3 Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju yang 

tebal 

- Mrnganjurkan saat mandi menggunakan 

air hangat 

1.4 Membatasi aktivitas pasien 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 

(Makan, minum dan ke kamar mandi) 

1.5 Memberikan infus NaCl 0.9% (10 tpm) 
kemudian memasukkan transfusi darah 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 

memeriksa kondisi pasien, mencocokkan 

identitas, memeriksa suhu pasien 37ºC 

- Kolf ke II (Jam 08.00-10.00 WIB) 

- Jenis PRC jumlah 125cc 

- Golongan darah O 

 

  08.00 

 

 

08.15 

 

 

 

1.1 Mengobseervasi TTV: 

TD: 110/70 mmHg      N: 68 x/mnt 

S: 37ºC                        RR: 28 x/mnt 

1.2 Meninggikan kepala dengan mengatur tempat 

tidur untuk dinaikkan ±35º, saat tidur kepala 

lebih tinggi dari badan dengan diganjal 
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08.40 

 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

09.00 

menggunakan bantal 

1.3 Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju yang 

tebal 

- Mrnganjurkan saat mandi menggunakan 

air hangat 

1.4 Membatasi aktivitas pasien 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 
(Makan, minum dan ke kamar mandi) 

1.6 Memberikan infus NaCl 0.9% (10 tpm) 

kemudian memasukkan transfusi darah 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 

memeriksa kondisi pasien, mencocokkan 

identitas, memeriksa suhu pasien 37ºC 

- Kolf ke II (Jam 08.00-10.00 WIB) 

- Jenis PRC jumlah 125cc 

- Golongan darah O 

Dx. 

2 

09 Juli 

2015 

08.00 

 

 

 

 

08.15 

 

 

 

09.00 

2.1 Melakukan pendekatan pada pasien 

- Pasien mau mengungkapakan 

perasaannya dia pengen cepat pulang dan 

masuk sekolah lagi, serta dia merasa 

sudah bosan 

2.2 Menciptakan lingkungan yang tenang dan 

nyaman 

- Membatasi pengunjung yang masuk 

diruangan 

2.3 Memberikan motivasi pasien untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan 

- Memberikan semangat untuk pasien agar 

tetap sabar dalam menjalani masa 

pengobatan agar cepat sembuh dan bisa 

bermain dengan teman-temannya lagi 

2.4 Menganjurkan pada keluarga untuk sering 

berkunjung 

 

 

Sumber: Nur Rizki D P (2015) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa implementasi yang dilakukan 

berdasarkan dari rencana atau intervensi yang telah dibuat, tujuan 

melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan intervensi 

keperawatan agar kriteria hasil dapat tercapai. Implementasi pada 
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klien 1 dilakukan selama 2 hari dirumah sakit pada tanggal 08 Juli 

s/d 09 Juli 2015. 

 

Tabel 4.8   Implementasi Keperawatan  pada Klien 2 dengan   

        Thalasemia 
No. Tanggal/ 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

 

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

07/05/19 

07.40 

 

 

08.00 

 

 

 

08.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.15 

 

 

 

 

 

 

08.15 

 

 

 

 

08.20 

 

 

08.25 

 

 

 

 

1.5 Menghitung nadi dan 

mengukur suhu 

 

2.1 Menanyakan adanya 

alergi makanan 

 

1.3 Mengobservasi 

adanya batasan klien 
dalam beraktivitas 

 

1.1 Memeriksa apakah 

ada daerah tertentu 

yang hanya peka 

terhadap panas/ 

dingin /tajam/tumpu 

 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

2.3 Menganjurkan makan 

makanan yang kaya 

akan serat untuk 

mencegah konstipasi 

 

 

2.3 Mengkaji faktor yang 

menyebabkan 

kelelahan 
 

 

2.6  Mengukur berat badan 

 

 

2.4   Menganjurkan kepada 

orang tua untuk 

meningkatkan asupan 

 

Nadi: 80 x/mnt dan suhu 

tubuh klien: 37ºC 

 

Ibu mengatakan klien tidak 

ada alergi makanan 

 

 

Ibu mengatakan klien 

hanya berbaring ditempat 

tidur 

 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawar 

 

 

 

 

 

Ibu mengatakan klien tidak 

nafsu makan dan Hb rendah 

 

 

BB pasien 10 Kg 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 
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10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

08.30 

 

 

 

08.35 

 

 

 

 

08.40 

 

 

 

08.45 

 

 

 

08.50 

 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

09.05 

 

 

 

 

09.30 

 

 

09.50 

 

 

 

 

10.20 

 

nutrisi klien 

 

 

3.4 Memonitor klien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energi yang 
adekuat 

 

 

1.2 Memeriksa adanya 

pretase 

 

2.4 Mengobservasi 

pengisian kapiler (<2 

detik), akral dan warna 
kulit 

 

 

4.5  Memonitor tanda dan 

gejala infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler 

terhadap aktivitas 
(Sesak nafas & pucat) 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptik 

selama melakukan 

tindakan invasif 

 

4.6 Mendorong asupan 

nutrisi yang cukup 

 

4.7 Mengajarkan kepada 

klien dan keluarga 

tanda dan gejala 

infeksi 

 

4.1 Membatasi 

pengunjung yang 

datang 

 

 

 

 

Klien tampak lemah 

berbaring ditempat tidur 

 

 

Klien tidak nafsu makan 

dan hanya menghabsikan 2-

3 sendok saja 

 

 

Tidak ada pretase 

 

 

 

CRT >3 detik, akral dingin 

dan warna kulit pucat 

 

 

Tidak ada tandan dan gejala 

infeksi 

 

 

 

RR 23 x/mnt dan klien 

tampak pucat 

 

 

 

Perawat sudah melakukan 

dengan baik 

 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Keluarga dapat memahami 

tanda dan gejala infeksi 

 

 

 

Keluarga memahami 

anjuran dari perawat 
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20. 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

10.40 

 

11.00 

 

 

 

13.10 

 

 

13.15 

 

1.5 Mengukur suhu 

 

1.6 Memberikan transfusi 

darah menggunakan 

infus pump 

 

5.2 Mengukur BB dan  TB 

klien 

 

5.3 Mengajarkan kepada 

orang tua cara 

menstimulasi anak 

 

 

Suhu tubuh klien: 37C 

 

PRC 90cc habis dalam 

waktu 2 jam 

 

 

BB 10 Kg dan TB 80 cm 

 

 

Keluarga dapat memahami 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

08/05/19 

07.40 

 

08.00 

 

 

08.05 

 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.15 

 

 

 

 

 

 

08.20 

 

 

08.25 

 

1.5 Menghitung nadi dan 

mengukur suhu 

 

2.1  Menanyakan adanya 

alergi makanan 

 

3.1 Mengobservasi adanya 

batasan klien dalam 

beraktivitas 

 

 

3.1 Memeriksa apakah ada 

daerah tertentu yang 
hanya peka terhadap 

panas/dingin/tajam/ 

tumpul 

 

3.7 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

2.3  Menganjurkan makan 

makanan yang kaya 

akan serat untuk 

mencegah konstipasi 

 

2.6   Mengukur berat badan 

 

2.4  Menganjurkan kepada 

orang tua untuk 

Nadi: 90 x/mnt dan suhu 

tubuh klien: 36.4ºC 

 

Ibu mengatakan klien tidak 

ada alergi makanan 

 

Klien tampak duduk 

ditempat tidur sambil 

bermain 

 

 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

 

 

 

BB klien 10 Kg 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 
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9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

 

08.40 

 

 

 

08.45 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

 

09.05 

 

 

 

09.30 

 

 

09.50 

 

 

 

 

09.55 

 

 

10.20 

 

 

 

10.40 

 

11.00 

meningkatkan asupan 

nutrisi klien 

 

3.4 Memonitor klien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energi yang 

adekuat 

 

1.2 Memeriksa adanya   

pretase 

 

1.4 Mengobservasi 

pengisian kapiler (<2 

detik), akral dan warna 

kulit 

 

 

4.5  Memonitor tanda dan 

gejala infeksi 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptik 

selama melakukan 

tindakan invasive 

 

4.6 Mendorong asupan 
nutrisi yang cukup 

 

4.7 Mengajarkan kepada 

klien dan keluarga 

tanda dan gejala 

infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler 

terhadap aktivitas 

(Sesak nafas & pucat) 

 

4.1 Membatasi 

pengunjung yang 

datang 

 

1.5 Mengukur suhu 

 

1.6 Memberikan transfusi 

 

 

 

 

Klien tampak bermain 

ditempat tidur 

 

Klien hanya makan 3-4 

sendok saja 

 

 

Tidak ada pretase 

 

 

 

CRT >2 detik, akral hangat 

dan warna kulit pucat 

 

 

 

 

Tidak ada tanda dan gejala 

infeksi 

 

 

Perawat sudah melakukan 

dengan baik 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Keluarga dapat memahami 

tanda dan gejala infeksi 

 

 

 

RR 23 x/mnt dank klien 

tampak pucat 

 

Keluarga memahami 

anjuran dari perawat 

 

 

Suhu tubuh klien: 36.4ºC 

 

PRC 90c habis dalam 
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 darah menggunakan 

infus pump 
waktu 2 jam 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

09/05/19 

07.40 

 

 

08.00 

 

 

 

08.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.15 

 

 

 

 

08.20 

 

08.25 

 

 

 

 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

 

 

1.5 Menghitung nadi dan 
mengukur suhu 

 

2.1 Menanyakan adanya 

alergi makanan 

 

3.1 Mengobservasi adanya 

batasan klien dalam 

beraktivitas 

 

1.1 Memeriksa apakah ada 

daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tu

mpul 

 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

2.3   Menganjurkan makan 

makanan yang kaya 

akan serat untuk 

mencegah konstipasi 

 

2.6   Mengukur berat badan 

 

2.4   Menganjurkan kepada 

orang tua untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi klien 

 

3.4 Memonitor klien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energi yang 

adekuat 

 

Nadi: 88 x/mnt dan suhu 

tubuh klien: 36.5ºC 

 

Ibu mengatakan klien tidak 

ada alergi makanan 

 

 

Klien dapat beraktivitas dan 

bermain seperti biasa 

 

 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

 

 

BB klien 10 Kg 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

 

 

Klien sudah dapat bermain 

dan berjalan-jalan sekitar 

kamar 

 

Klien makan 3-4 sendok 

saja 
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11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

08.40 

 

 

 

08.45 

 

 

08.50 

 

 

09.05 

 

 

 

 

09.30 

 

 

09.50 

 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

10.20 

1.2 Memeriksa adanya   

pretase 

 

1.4 Mengobservasi 

pengisian kapiler (<2 

detik), akral dan warna 

kulit 

 

4.5  Memonitor tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptik 

selama melakukan 

tindakan invasif 

 

4.6 Mendorong asupan 

nutrisi yang cukup 

 

4.7 Mengajarkan kepada 

klien dan keluarga 

tanda dan gejala 

infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler 

terhadap aktivitas 

(Sesak nafas & pucat) 

 

4.1 Membatasi 

pengunjung yang 
datang 

Tidak ada pretase 

 

 

 

CRT <2 detik, akral hangat 

dan warna kulit kemerahan 

 

Tidak ada tanda dan gejala 

infeksi 

 

 

Perawat sudah melakukan 

dengan baik 

 

 

 

Ibu memahami anjuran dari 

perawat 

 

Keluarga dapat memahami 

tanda dan gejala infeksi 

 

 

 

RR 22 x/mnt dan kulit klien 

sudah tampak kemerahan 

 

 

Keluarga memahami 

anjuran dari perawat 

Sumber: Tunnaim et al (2019) 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa implementasi yang dilakukan 

berdasarkan dari rencana atau intervensi yang telah dibuat, tujuan 

melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan intervensi 

keperawatan agar kriteria hasil dapat tercapai. Implementasi pada 

klien 2 dilakukan selama 3 hari dirumah sakit pada tanggal 07 Mei 

s/d 09 Mei 2019. 
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e.  Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.9  Evaluasi Keperawatan pada Klien 1 dengan Thalasemia  

  
No. Tanggal Jam Evaluasi Ttd Mhs 

Dx. 

1 

08 Juli 

2015 

Hari ke 1 

20.00 S:  Ibu klien mengatakan anaknya masih 

pucat 

O:   - Pasien pucat 

- Konjungtiva anemis 

- Bibir pucat 
- Sclera ikterik 

- Kulit kehitaman 

- TTV: TD: 110/70 mmHg 

          N  : 68 x/mnt 

          S   : 36.2ºC 

         RR : 21 x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB : 7.6 g/dl 

RBC : 3.27 (10^6/ul) 

HCT : 22.9% 

WBC: 8.44 (10^3/ul) 

PLT  : 229 (10^3/ul) 

A: Masalah belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan nomor 1-5 

 

Dx. 

2 

 20.00 S: Klien mengatakan bosan dan kapan 

sembuh bisa pulang ke rumah 

O: - Ekspresi afek dan emosi wajah klien 

murung dan gelisah 

- Klien cemas dengan masih 

bertanya-tanya tentang 

perkembangan kesehatannya 

A: Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi nomor 1-4 

 

Dx. 

1 

09 Juli 

2015 

 

Hari ke 2 

12.00 S: Ibu klien mengatakan anaknya masih 

pucat 

O:   - Pasien pucat 

- Konjungtiva anemis 

- Bibir pucat 
- Akral dingin 

- TTV: TD: 110/70 mmHg 

          N  : 68 x/mnt 

          S   : 36.2ºC 

         RR : 21 x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB : 7.6 g/dl 

RBC : 3.27 (10^6/ul) 

HCT : 22.9% 
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WBC: 8.44 (10^3/ul) 

PLT  : 229 (10^3/ul) 

A: Masalah belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan nomor 1-5 

Dx. 

2 

 20.00 S:  Klien mengatakan lebih nyaman dan 

tenang sudah tidak bosan lagi 

O:   - Pasien tenang dan tidak gelisah 

- Klien tidak bertanya-tanya lagi 

tentang perkembangan penyakitnya 

- Ekspresi afek dan emosi wajah klien 
terlihat ceria 

A: Masalah teratasi 

P : Hentikan intervensi 

 

Dx. 

1 

10 Juli 

2015 

 

Hari ke 3 

06.00 S:   Ibu klien mengatakan anaknya sudah 

tidak pucat 

O:   - Pasien tidak pucat 

- Bibir tidak pucat 

- Konjungtiva tidak anemis (Warna 

merah muda) 

- Akral hangat 

- Kulit kehitaman 

- TTV: TD: 110/70 mmHg 

          N  : 75 x/mnt 

          S   : 36.7ºC 

         RR : 22 x/mnt 

- Hasil laborat: 

HGB : 11.2 g/dl 

RBC : 4.51 (10^6/ul) 

HCT : 32.7% 

WBC: 5.73 (10^3/ul) 

PLT  : 185 (10^3/ul) 

A: Masalah teratasi 

P : Hentikan intrvensi, pasien pulang 

 

Sumber: Nur Rizki D P (2015) 

 

Pada tabel diatas, bahwa pada klien 1 telah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 2 hari dirumah sakit. Evaluasi pada klien 1 

menunjukan 2 diagnosa keperawatan teratasi yaitu, perubahan perfusi 

jaringan berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke jaringan di hari 

ke 3 perawatan di rumah sakit, dan reaksi hospitalisasi berhubungan 
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dengan perubahan status kesehatan di hari ke 2 perawatan di rumah 

sakit. 

Tabel 4.10 Evaluasi pada Klien 2 dengan Thalasemia  

Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

Hari 1  

14.00 DK 1 

 Perfusi Perifer 

Tidak Efektif 

S  : Ibu klien mengatakan klien masih tampak 

pucat dan lemah 

O :  - Klien tampak pucat 

- Klien tampak lemah 

- N: 90 x/mnt, akral dingin, CRT >3 detik 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 

1.3 Instruksikan keluarga untuk 
mengobservasi kulit jika ada lesi atau 

laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<2 detik), 

akral dan warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi pemberian transfusi 

 

 

14.00 DK 2 

Defisit Nutrisi 

S  : Ibu mengatakan klien masih tidak nafsu 

makan dan hanya mau minum susu saja 

O :  - Klien tampak kurus 

- Klien hanya makan 2-3 sendok makan saja 

- Klien hanya mau minum susu saja 

- BB 10 Kg 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

4.1 Kaji adanya alergi makanan 

3.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan nutrisi 

yang dibutuhkan 

3.3 Berikan diet yang mengandung serat 

untuk mencegah konstipasi 

3.4 Anjurkan kepada orang tua untuk 

meningkatkan intake adekuat 

3.1 Anjurkan kepada orang tua untuk 

memberikan makanan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 

Intoleransi 

Aktivitas 

S  : Ibu mengatakan klien masih tampak lemah 

dan banyak berbaring ditempat tidur 

O :  - Klien tampak lemah 

- Klien hanya berbaring ditempat tidur 
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- Klien lebih banyak tidur 

- Hb 7.1 g/dl 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

4.1 Observasi adanya pembatasan klien 
dalam melakukan aktivitas 

4.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan 

kelelahan 

4.3 Monitor nutrisi dan sumber energi yang 

adekuat 

4.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan 

fisik dan emosi secara berlebihan 

3.5 Monitor respon kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (Sesak nafas & pucat) 

 

 

14.00 D4 Resiko 

Infeksi 

S  : Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala 

infeksi 

O :  - Klien tampak lemah 

- Hb 7.1 g/dl 

- Leukosit 14.000sel/mm 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

4.1 Batasi pengunjung bila perlu 

4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk 

mencuci tangan saat berkunjung dan 

setelah berkunjung meninggalkan pasien 
4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptik selama 

pemasangan alat 

4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi 

sistemik dan local 

4.6 Dorong masukkan nutrisi yang cukup 

4.7 Ajarkan klien dan keluarga tanda dan 

gejala infeksi 

 

14.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S  : Ibu mengatakan BB klien sulit naik dan 

terlihat kurus 

O :  - Klien terlihat kurus 

- BB 10 Kg, TB 82 cm 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang 

seimbang 

5.2 Pantau tinggi dan berat badan, 

gambarkan pada grafik pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan 

usia klien 

5.4 Ajarkan keuda orang tua bagaiman cara 

menstimulus tumbuh kembang anak 
 

 



97 

 

Hari ke 2 

14.00 DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S  : Ibu mengatakan klien masih tampak pucat 

namun sudah tidak lemah seperti kemarin 

O :  - Klien masih tampak kecil 

- Akral hangat, CRT>3 detik 

- N: 84 x/mnt 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap 
panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 

1.3 Instruksikan keluarga untuk 

mengobservasi kulit jika ada lesi atau 

laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<2 detik), 

akral dan warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi pemberian transfusi 

 

 

 

14.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S  : Ibu mengatakan klien mau makan sedikit-

sedikit 

O :  - Klien tampak kurus 

- Klien sudah mau makan sedikit-sedikit dan 

sering 

- BB 10 Kg 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

2.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan nutrisi 

yang dibutuhkan 
2.3 Berikan diet yang mengandung serat 

untuk mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada orang tua untuk 

meningkatkan intake adekuat 

2.5 Anjurkan kepada orang tua untuk 

memberikan makanan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 

Intoleransi 

Aktivitas 

S  : Ibu mengatakan klien sudah bisa duduk 

ditempat tidur dan bermain 

O : -  Klien dapat beraktivitas dan bremain 

ditempat tidur 

- Klien tampak pucat 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

3.1 Observasi adanya pembatasan klien 

dalam melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan 

kelelahan 
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3.3 Monitor nutrisi dan sumber energi yang 

adekuat 

3.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan 

fisik dan emosi secara berlebihan 

3.5 Monitor respon kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (Sesak nafas & pucat) 

14.00 DK 4 Resiko 

Infeksi 

S  : Ibu mengatakan sampai saat ini tidak ada 

tanda dan gejala infeksi 

O : -  Klien tampak lebih segar dari kemarin 

- Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

4.1 Batasi pengunjung bila perlu 

4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk 

mencuci tangan saat berkunjung dan 

setelah berkunjung meninggalkan pasien 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptik selama 

pemasangan alat 

4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi 

sistemik dan local 

4.6 Dorong masukkan nutrisi yang cukup 

4.7 Ajarkan klien dan keluarga tanda dan 
gejala infeksi 

 

14.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S  : Ibu mengatakan BB klien sulit naik dan 

terlihat kurus 

O :  - Klien terlihat kurus 

- BB 10 Kg, TB 82 cm 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang 

seimbang 

5.2 Pantau tinggi dan berat badan, 

gambarkan pada grafik pertumbuhan 
5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan 

usia klien 

5.4 Ajarkan keuda orang tua bagaiman cara 

menstimulus tumbuh kembang anak 

 

Hari Ke 3 

12.00 DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S  : Ibu mengatakan klien sudah tidak pucat dan 

sudah kembali sehat 

O : - Klien tidak anemis 

- Akral hangat, CRT <2 detik, kulit 

kemerahan 

- N: 90 x/mnt 

- Hb sekarang 10.3 g/dl 

A : Masalah teratasi 

P  : Klien pulang hentikan intervensi 

 

12.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S  : Ibu mengatakan klien mau makan sedikit-

sedikit sambil bermain 
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O :  - Klien sudah mau makan sedikit-sedikit dan 

sering 

- BB 10 Kg tidak ada penurunan berat badan 

A : Masalah teratasi sebagian 

P  : Klien pulang hentikan intervensi, berikan 

edukasi pentingnya nutrisi yang adekuat 

12.00 DK 3 

Intoleransi 

Aktivitas 

S  : Ibu mengatakan klien sudah bisa bermain dan 

beraktivitas seperti biasanya 

O : -  Klien tampak aktif bermain 

- Klien tidak pucat dan lemah lagi 

A : Masalah teratasi 

P  : Hentikan intervensi 

 

12.00 DK 4 Resiko 

Infeksi 

S  : Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala 

infeksi yang muncul 

O : - Hb sekarang 10.3 g/dl 

- Leukosit 17.000sel/mm 

A : Masalah resiko tidak terjadi 

P  : Klien pulang hentikan intervensi 

 

12.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S  : Ibu mengatakan BB klien sulit naik dan 

terlihat kurus 

O : - Klien terlihat kurus 

- BB 10 Kg, TB 82 cm 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang 

seimbang 

5.2 Pantau tinggi dan berat badan, 

gambarkan pada grafik pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan 

usia klien 

5.4 Ajarkan keuda orang tua bagaiman cara 

menstimulus tumbuh kembang anak 

 

Sumber: Tunnaim et al (2019) 

 

Pada tabel diatas, bahwa pada klien 2 telah dilakukan asuhan 

keperawatan 3 hari di rumah sakit. Evaluasi pada klien 2 

menunjukkan 3 diagnosa keperawatan  teratasi yaitu perfusi perifer 

tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin, intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dan resiko 

infeksi berhubugan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh 
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sekunder: penurunan hemoglobin. Terdapat 1 diagnosa keperawatan 

masalah teratasi sebagian yaitu, defisit nutrisi berhubungan dengan 

kurangnya asupan makanan. Intervensi dihentikan karena klien 

pulang, berikan edukasi pentingnya nutrisi yang adekuat dan terdapat 

1 diagnosa keperawatan masalah belum teratasi, yaitu gangguan 

tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. 

Intervensi untuk diagnosa keperawatan tersebut dilanjutkan yaitu, 

berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang, pantau tinggi dan berat 

badan gambarkan pada grafik pertumbuhan, dorong aktivitas yang 

sesuai dengan usia klien, ajarkan kedua orang tua bagaimana cara 

menstimulus tumbuh kembang anak. 

 

B. Pembahasan 

Pada pembahasan, peniliti akan membahas tentang adanya kesesuaian 

maupun kesenjangan antara teori dan hasil asuhan keperawatan pada klien 1 

dan 2 dengan kasus Thalasemia. Asuhan keperawatan tersebut telah 

dilakukan pada tanggal 08-10 Juli 2015 pada klien 1 di Ruang Anggrek 

RSUD Gambiran Kota Kediri dan tanggal 07-09 Mei 2019 pada klien 2 di 

Ruang Melati RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi pengkajian, diagnose keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. 
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1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan langkah pertama dari proses keperawatan. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat pengkajian adalah mengumpulkan data, 

memvalidasi data, megorganisasikan data dan mencatat yang diperoleh. 

Pengkajian pada klien 1 dilakukan pada 08 Juli 2015 dan pada klien 

2 dilakukan pada tanggal 02 April 2012. Klien 1 berusia 12 tahun dan 

klien 2 berusia 2 tahun 2 bulan. Pada keluhan utama yang terjadi pada 

klien 1 yaitu klien pucat dan pada klien 2 yaitu lemah. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Hidayat (2017) bahwa pada penyakit Thalasemia yang 

ditandai dengan gejala pusing, muka pucat, badan lemas, sukar tidur, nafsu 

makan hilang dan infeksi berulang. 

Berdasarkan hasil pengkajian pada kedua klien dilakukan 

pemeriksaan tanda-tanda vital. Didapatkan hasil pada klien 1 tekanan 

darah: 100/70 mmHg, nadi: 65 x/mnt, suhu: 36.2ºC, respirasi: 21 x/mnt dan 

pada klien 2 tekanan darah:, nadi: 80 x/mnt, suhu: 37ºC dan respirasi 23 

x/mnt.  

Ditemukan data  riwayat peyakit sekarang pada klien 1 dan 2 yaitu 

klien 1 anak telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan 

hasil hemoglobin 7.6 g/dl, sedangkan pada klien 2 didapatkan hasil 

hemoglobin 7.1 g/dl. 

Pada kasus klien 1 ditemukan bahwa teraba hepatomegali pada 

kuadran I kurang lebih 3 cm (2 jari) dibawah arcus costa paling bawah, 

tepi tajam, padat kenyal, teraba organ limfa (Splenomegali), S4 (Titik garis 
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shcufner ke-4). Menurut analisa peneliti terdapat kesamaan antara teori 

dan kasus, bahwa sesuai dengan manifestasi klinis yaitu pada anak besar 

sering dijumpai adanya perut buncit karena pembesaran limfa dan hati 

yang mudah diraba, aktivitas tidak aktif karena pembesaran limfa dan hati 

(hepatomegali), limfa yang besar ini mudah ruptur karena trauma ringan 

termasuk dalam Thalasemia Minor/Thalasemia Trait  (Huda et al, 2016). 

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Aqila et al., 

2019) bahwa kejadian hepatomegali dan splenomegali pada penderita 

thalassemia memiliki mekanisme yang sama. Di mana transfusi darah 

yang terjadi secara berulang akan berpengaruh pada pemasukkan zat besi 

hasil dari penguraian RBC dan transfusi berulang yang kemudian akan 

digunakan kembali dapat menyebabkan beban kerja berlebih pada hepar 

dan limfa, sehingga berefek pada hepatosplenomegali. 

Pada data pemeriksaan fisik pada klien 1 didapatkan warna kulit 

kehitaman, CRT <3 detik, konjungtiva anemis, tidak terjadi penurunan 

berat badan, sedangkan pada klien 2 didapatkan pemeriksaan fisik yaitu 

turgor kulit baik, CRT >3 detik, konjungtiva anemis, mukosa bibir kering 

dan pucat, hal ini dapat terjadi karena tubuh merespon dengan 

pembentukkan eritropoetin yang masuk ke sirkulasi. Akibat hal tersebut, 

akhirnya merangasang eritropoesis dan terjadinya pembentukkan RBC 

baru yang immature dan mudah lisis menyebabkan Hb menurun. 

Selanjutnya, terjadi peningkatan Fe yang akibatnya menjadi hemosiderosis 

dank lien mengalami peningkatan pigmentasi kulit (Huda et al, 2016). 
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Pada klien 1 ditemukan dampak hospitalisasi yaitu, klien cemas  

dengan sering bertanya-tanya tentang perkembangan kesehatannya, klien 

selalu mengeluh dan bosan dirumah sakit, klien mengatakan pengen cepat 

pulang kerumah dan bisa masuk ke sekolah lagi, sedangkan pada klien 2 

tidak ditemukan dampak hospitalisasi. Menurut Marnis et al (2018), akibat 

transfusi darah yang dilakukan secara rutin dalam jangaka waktu yang 

lama, hal ini berarti anak harus datang ke rumah sakit dan kadang-kadang 

membutuhkan waktu perawatan satu hari dirumah sakit. Perawatan yang 

dijalani anak dengan Thalasemia juga memberikan dampak dalam bentuk 

perubahan fisik maupun psikologis. Pada data klien 1 dan data klien 2 

tidak ditemukan adanya data pengkajian lingkungan tempat tinggal 

maupun lingkungan sekolah. 

Ditemukan perbedaan pada pemeriksaan penunjang pada klien 1 dan 

2, yaitu pada klien 1 anak telah dilakukan pemeriksaan laboratorium 

didapatkan hasil hemoglobin 7.6 g/dl, sedangkan pada klien 2 didapatkan 

hasil hemoglobin 7.1 g/dl. Menurut Karimah et al (2015), thalassemia 

adalah salah satu jenis penyakit kelainan darah yang mengakibatkan 

gangguan hemoglobin. Hemoglobin adalah zat dalam sel darah merah 

yang memiliki fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh 

manusia dan memberi zat warna merah pada sel darah merah. Penderita 

thalassemia memperoduksi sel darah merah lebih banyak disbanding orang 

normal, namun sel darah merah yang diproduksi tidak mencapai 120 hari. 
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Sedangkan darah yang baru belum terbentuk maka mengakibatkan tubuh 

kekurangan darah. 

Pada riwayat masa lampau Klien 1, didapatkan data bahwa sejak 

berusia 3 tahun klien telah di diagnosa Thalasemia di RS dan kini sudah 

kurang leibh 9 tahun menderita Thalasemia. Menurut analisa peneliti 

berdasarkan Huda et al (2016) dalam buku NANDA (2016) bahwa pada 

klien thalasemia mayor muncul gejala yang terlihat sejak anak berumur 

kurang dari 1 tahun yaitu perumbuhan fisik dan perkembangannya 

terhambat. Tetapi pada klien 1 tidak ditemukan data bahwa klien 

mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. 

Pada hasil data pengkajian ditemukan bahwa klien 1 dan 2 rutin 

melakukan terapi transfusi darah setiap satu bulan sekali sejak di diagnosa 

penyakit thalasemia hingga saat ini. Menurut analisa peneliti, berdasarkan 

Huda et al (2016) dalam buku NANDA (2016) bahwa pada klien 

thalassemia mayor akan mengalami transfusi berulang dikarenakan Hb 

menurun akan menyebabkan terjadinya peningkatan zat besi yang 

mengakibatkan klien mengalami hemosiderosis dan terjadi peningkatan 

pigmentasi kulit (Warna kulit menjadi coklat kehitaman). 

Menurut asumsi peneliti, dalam perawatan anak dengan Thalasemia 

peran orang tua sangat berpengaruh besar dalam menjalani pengobatan 

yang berlangsung secara terus menerus, terutama pada anak kecil yang 

memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua sehingga anak 

memiliki keyakinan bahwa orang tua tidak mengabaikan tentang penyakit 
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yang diderita oleh anak. Selain peran orang tua, pendidikan kesehatan 

sangat penting untuk diberikan bagi orang tua sehingga kedepannya dapat 

memutus rantai penularan penyakit Thalasemia. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Masalah Keperawatan atau Diagnosa Keparawatan merupakan suatu 

penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau 

pross kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun 

potensial. Diagnosis Keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi 

respons klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaian dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan dapat ditegakkan 

apabila gejala dan tanda mayor ditemukan sekitar 80-100% (PPNI, 2017). 

Berdasarkan perjalanan penyakit Thalasemia menurut Huda et al 

(2016) dalam buku NANDA (2016) dan PPNI (2017) dalam buku Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) terdapat 7 diagnosa yang 

muncul pada kasus Thalasemia. Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa 

data terdapat 2 diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada klien 1 yaitu, 

perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke 

jaringan dan reaksi hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status 

kesehatan. Sedangkan pada klien 2 terdapat 5 diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan yaitu, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan 

penurunan konsentrasi hemoglobin, defisit nutrisi berhubungan dengan 

kurangnya asupan makanan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen, resiko infeks 
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berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder: 

penurunan hemoglobin, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan 

ketidakmampuan fisik. 

Menurut analisa peneliti, pada klien 2 seharusnya ditegakkan 

diagnosa keperawatan resiko gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan 

dengan perubahan sirkulasi dan resiko gangguan perkembangan 

berhubungan dengan kelainan genetik/kongenital, karena sesuai dengan 

teori menurut Huda et al (2016) dalam buku NANDA (2016) dan PPNI 

(2017) dalam buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) 

bahwa klien dengan penyakit Thalasemia yang secara rutin melakukan 

transfusi darah  akan terjadi peningkatan pigmentasi kulit sehingga terjadi 

gangguan integritas kulit/jaringan, serta klien dengan penyakit Thalasemia 

akan mengalami pertumbuhan sel dan otak yang terhambat sehingga klien 

tersebut menggalami gangguan tumbuh kembang. 

Berikut pembahasan diagnosa yang muncul sesuai teori pada kasus 

klien 1 dan klien 2, yaitu: 

a. Gangguan Perfusi Jaringan berhubungan dengan Penurunan Suplai O2 

ke Jaringan pada klien 1 untuk penegakkan diagnosa keperawatan yang 

sesuai dengan Standar Diganosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu, 

Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan Penurunan 

Konsentrasi Hemoglobin. Sedangkan pada klien 2 untuk penegakkan 

diagnosa keperawatannya telah sesuai dengan SDKI. Gejala dan tanda 

mayor pada perfusi perifer tidak efektif yaitu subjektif: tidak ada, 
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objektif: pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer menurun atau tidak 

teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. 

Sedangkan gejala dan tanda minor pada perfusi perifer tidak efektif 

yaitu, subjektif: parastesia, nyeri ekstremitas, objektif: edema, 

penyembuhan luka lambat, indek ankle brachial <0.99, bruit fermoralis. 

Terdapat persamaan dari faktor penyebab pada kedua klien. Pada 

klien 1 dan klien 2 mengalami perubahan perfusi jaringan penurunan 

konsentrasi hemoglobin yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 

O2 oleh Red Blood Cell (RBC) menurun sehingga aliran darah ke organ 

vital dan jaringan menurun yang akhirnya O2 dan nutrisi tidak dapat 

ditransport secara adekuat  sehingga terjadi perfusi perifer tidak efektif 

ditandai dengan klien merasa lemah, konjungtiva anemis, tampak pucat, 

akral dingin (Huda et al, 2016), (PPNI, 2017). 

Pada klien yang mengalami penyakit Thalasemia akan mengalami 

penuruan kadar Hb secara kontinyu karena adanya lisis pada sel darah 

merah yang kurang dari 100 hari, kondisi ini yang menyebabkan klien 

Thalassemia memiliki kadar Hb yang rendah, sehingga terjadi 

gangguan dalam pemenuhan oksigen tubuh dan perfusi jaringan akan 

mengalami gangguan (Ulfa & Wibowo, 2017). Diagnosa yang 

ditegakkan peneliti sesuai dengan teori yaitu perfusi perifer tidak efektif 

berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Perfusi perifer 

tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang 

dapat mengganggu metabolisme tubuh (PPNI, 2017). 
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Pada klien 1 data yang mendukung untuk penegakkan diagnosa 

keperawatan perfusi perifer tidak efektif data objektif: klien pucat, dan 

pada klien 2 data objektif: klien tampak pucat, klien dingin. Menurut 

asumsi peniliti berdasarkan penegakkan diagnosa PPNI (2017) dalam 

buku SDKI, pada klien 1 dan 2 untuk diagnosa keperawatan perfusi 

perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin tidak dapat diangkat karena data yang tidak mendukung 

dan tidak ditemukan tanda gejala mayor yang memenuhi 80-100% 

seperti tidak adanya pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer menurun 

atau tidak teraba, akral terba dingin dan turgor kulit menurun. 

Menurut analisa data peneliti muncul diagnosa Gangguan Perfusi 

Jaringan berhubungan dengan Penurunan Suplai O2 ke Jaringan pada 

klien 1 dan Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan 

Penurunan Konsentrasi Hemoglobin pada klien 2 ditemukan data hasil 

pengkajian pada klien 1 ibu mengatakan anaknya pucat begitu pula 

pada klien 2 juga mengalami pucat dan lemah. Keadaan umum klien 1 

cukup dan klien 2 lemah, kesadaran compos mentis. Pada saat 

pengkajian, kedua klien sudah dilakukan tindakan pemeriksaan 

laboratorium dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Didapatkan hasil 

laboratorium pada klien 1 yaitu Hemoglobin 7.6 g/dl, sedangkan pada 

klien 2 yaitu hemoglobin 7.1 g/dl. Pada klien 1 juga didapatkan hasil 

pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah: 100/70 mmHg, nadi: 65 
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x/mnt, suhu: 36.2ºC, respirasi: 21 x/mnt dan pada klien 2 nadi: 80 

x/mnt, suhu: 37ºC, respirasi 23 x/mnt. 

b. Reaksi Hospitalisasi berhubungan dengan Perubahan Status Kesehatan 

Hospitalisasi adalah pengalaman penuh cemas baik bagi anak 

maupun keluarganya. Kecemasan utama yang dialami dapat berupa 

perpisahan dengan keluarga, kehilangan kontrol, lingkungan yang 

asing, kehilangan kemandirian dan kebebasan. Reaksi anak dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan usia anak, pengalaman terhadap sakit, 

diagnosa penyakit, sistem dukungan dan koping terhadap cemas 

(Nursalam, 2013). Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada anak, 

saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Keadaan ini terjadi karena 

anak mengalami perubahan dari keadaan sehat dan rutinitas lingkungan 

serta mekanisme koping yang terbatas dalam menghadapi stresor. 

Stresor utama dalam hospitalisasi adalah perpisahan, kehilangan kendali 

dan nyeri (Wong, 2009). 

Penegakkan diagnosa reaksi hospitalisasi berhubungan dengan 

perubahan kesehatan muncul pada klien 1 sedangkan pada klien 2 tidak 

ada. Menurut hasil analisa peneliti, diagnosa tersebut tidak sesuai 

dengan teori karena reaksi hospitaslisasi tidak terdapat pada Huda et al 

(2016) dalam buku NANDA (2016) dan PPNI (2017). 

Menurut asumsi peneliti, pada klien 1 seharusnya penegakkan 

diagnosa tersebut tidak diangkat karena dilihat dari usia serta 



110 

 

pertumbuhan perkembangannya klien tersebut sudah mampu 

beradaptasi dengan kondisi dan situasi disekitarnya. 

c. Defisit Nutrisi berhubungan dengan Kurangnya Asupan Makanan 

Defisit nutrisi merupakan asupan nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme. Gejala dan tanda mayor yaitu, 

subjektif: tidak ada, objektif: berat badan menurun, minimal 10% 

dibawah rentang ideal. Gejala dan tanda minor, yaitu sinjektif: cepat 

kenyang setelah makan, kram/nyeri abdomen, nafsu makan menurun 

dan objektif: bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot 

menelan lemah, membrane mukosa pucat, sariawan, serum albumin 

turun, rambut rontok berlebihan, diare (PPNI, 2017). 

Pada pathway Nurarif dan Kusuma (2016) dalam buku NANDA 

(2016) tidak terdapat diagnosa keperwaatan defisit nutrisi yang muncul. 

Menurut hasil analisa peneliti, penegakkan masalah keperawatan defisit 

nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan muncul pada 

klien 2, sedangkan pada klien 1 tidak muncul masalah keperawatan 

defisit nutrisi karena saat pengkajian tidak ditemukan tanda gejala 

mayor maupun minor. Dari hasil pengkajian, pada klien 2 ditemukan 

tanda dan gejala yaitu ibu klien mengatakan klien kurang nafsu makan, 

ibu klien mengatakan BB klien sejak lahir sulit naik, ibu mengatakan 

klien hanya mau minum susu saja, klien tampak kurus, BB 10 Kg, TB 

82 cm, LILA 9, IMT 14.8 (BB kurang), Hb 7.1 g/dl, HT: 26.7%, 
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frekuensi makan 3x sehari, setiap makan habis 2-3 sendok saja. 

(Tunnaim, 2019). 

Menurut asumsi peniliti berdasarkan penegakkan diagnosa PPNI 

(2017) dalam buku SDKI, pada klien 1 dengan diagnosa keperawatan 

defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan dapat 

diangkat karena data yang mendukung ditemukan tanda gejala mayor 

yang memenuhi 80-100% yaitu, berat badan menurun minimal 10% 

dibawah rentang ideal. 

d. Intoleransi Aktivitas berhubungan dengan Ketidakseimbangan antara 

Suplai dengan Kebutuhan Oksigen 

Intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala dan tanda mayor pada diagnosa 

intoleransi aktivitas yaitu, subjektif: mengeluh lelah, objektif: frekuensi 

jantung meningkat >20& dari kondisi istirahat, sedangkan untuk gejala 

dan tanda minor yaitu, subjektif: dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa 

tidak nyaman setelah beraktivitas, merasa lemah, objektif: tekanan 

darah berubah <20% dari kondisi istirahat, gambaran EKG 

menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas, gambaran EKG 

menunjukkan iskemia dan sianosis (PPNI, 2017). 

Pada klien 2 mengalami intoleransi aktivitas disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara suplai O2 dan kebutuhan oksigen yang 

akhirnya mempengaruhi metabolisme sel dan terjadi perubahan 

pembentukkan  ATP. Dari hal tersebut energy yang dihasilkan menurun 
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dan menyebabkan terjadinya kelemahan fisik (Huda et al, 2016), (PPNI, 

2017). 

Menurut hasil analisa peneliti, penegakkan masalah keperawatan 

pada klien 2 sesuai dengan SDKI yaitu, intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan 

oksigen. Adapun gejala tanda mayor subjektif : mengeluh lelah dan data 

objektif : frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat. 

gejala tanda minor subjektif : dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa 

tidak nyaman setelah beraktivitas dan merasa lelah dan Objektif : 

tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat, gambaran EKG 

menunjukkan aritmia saat/setelah beraktivitas, gambaran EKG 

menunjukan iskemia dan sedangkan pada klien 1 dari hasil analisa 

peneliti, tidak ditegakkan diagnosa intoleransi aktivitas karena tidak 

ditemukan data yang mendukung untuk penegakkan diagnosa tersebut. 

Menurut asumsi peneliti, pada klien 2 ditemukan data yang 

mendukung untuk penegakkan diagnosa tersebut yaitu data subjekti: ibu 

mengatakan klien tampak lemah, ibu mengatakan klien mudah sekali 

lelah saat beraktivitas, klien tampak lemah, klien hanya berbaring 

ditempat tidur. 
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e. Resiko Infeksi dibuktikan dengan Ketidakadekuatan Pertahanan Tubuh 

Sekunder: Penurunan Hemoglobin 

Menurut PPNI (2017) dalam buku SDKI, resiko infeksi yaitu 

seseorang beresiko mengalami peningkatan tentang organisme 

patogenik.  

Klien thalassemia rentan terhadap infeksi akibat faktor 

penyakitnya maupun akibat pengobatan. Kelebihan besi yang terjadi 

akibat transfusi berulang mempengaruhi sistim imun, menekan aksi 

kemotaksis fagositosis, mikrobiosidal leukosit mononuklear dan 

polimorfonuklear. Penularan infeksi melalui transfusi seperti virus 

hepatitis, HIV dan CMV merupakan komplikasi transfusi yang ditakuti. 

Menurut hasil analisa peneliti, pada klien 1 tidak ditegakkan 

diagnosa keperawatan resiko infeksi, sedangkan pada klien 2 

ditegakkan diagnosa tersebut. Pada kasus klien 2 dengan Thalassemia 

diagnosa keperawatan resiko infeksi muncul sebagai resiko, 

berdasarkan data tidak ditemukan tanda gejala mayor dan minor pada 

data subjektif dan objektifnya karena masih bersifat resiko akibat dari 

Hb 7.1 g/dl, leukosit 14.000 sel/mm, klien merasa lemah (Tunnaim, 

2019). 

Menurut asusmsi peneliti, pada klien 1 seharusnya dapat 

ditegakkan diagnosa keperawatan resiko infeksi dibuktikan dengan 

penurunan hemoglobin. Karena pada data pemeriksaan penunjang 
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ditemukan bahwa pada klien 1 mengalami penurunan hemoglobin yaitu 

7.6 g/dl (Putri, 2015). 

f. Gangguan Tumbuh Kembang berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampuan Fisik 

Gangguan tumbuh kembang merupakam kondisi individu 

mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai 

dengan kelompok usia. Gejala dan tanda mayor untuk diagnosa tersebut 

yaitu, subjektif: tidak ada, objektif: tidak mampu melakukan 

keterampilan atau perilaku khas sesuai usia (fisik, bahasa, motoric, 

psikososial), pertumbuhan fisik terganggu, serta gejala dan tanda minor 

untuk diagnosa tersebut yaitu, subjektif: tidak ada, objektif: tidak 

mampu melakukan perawatan diri sesuai usia, afek datar, respon sosial 

lambat, kontak mata terbatas, nafsu makan menurun, lesu, mudah 

marah, regresi, pola tidur terganggu pada bayi (PPNI, 2017). 

Menurut hasil analisa peneliti, pada klien 1 tidak ditegakkan 

diagnosa keperawatan gangguan tumbuh kembang karena pada data 

pengkajian tidak mendukung untuk penegakkan diagnosa tersebut atau 

tidak terdapatnya gejala dan tanda mayor maupun minor dari diagnosa 

gangguan tumbuh kembang. Sedangkan pada klien 2 ditegakkan 

diagnosa keperawatan gangguan tumbuh kembang karena ditemukan 

data yaitu ibu mengatakan klien tidak nafsu makan, berat badan sulit 

naik, klien terlihat kurus, klien terlihat lemah. Penegakkan diagnosa 

pada klien 2 sesuai dalam PPNI (2017). 
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Menurut asumsi peniliti berdasarkan penegakkan diagnosa PPNI 

(2017) dalam buku SDKI, pada klien 2 untuk diagnosa keperawatan 

gangguan tmbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan 

fisik dapat diangkat karena data yang mendukung dan ditemukan tanda 

gejala mayor yang memenuhi 80-100% seperti adanya pertumbuhan 

fisik terganggu. 

g. Resiko Gangguan Perkembangan berhubungan dengan Kelainan 

Genetik/Kongenital 

Resiko ganngguan perkembangan yaitu seseorang beresiko 

mengalami gangguan untuk berkembang sesuai dengan kelompok 

usianya (PPNI, 2017). 

Menurut hasil analisa peneliti, pada klien 1 tidak ditegakkan 

diagnosa resiko gangguan perkembangan karena tidak ditemukan data 

bahwa klien 1 mengalami gangguan perkembangan. 

Menurut asumsi peneliti, pada klien 1 seharusnya ditegakkan 

diagnosa resiko gangguan perkembangan karena pada hasil pengkajian 

ditemukan data bahwa sejak berusia 3 tahun klien telah di diagnosa 

Thalasemia di RS dan kini sudah kurang leibh 9 tahun menderita 

Thalasemia. 

h. Resiko Gangguan Integritas Kulit/Jaringan dibuktikan dengan 

perubahan sirkulasi 

Resiko ganggutan integritas kulit/ jaringan merupakan seseorang 

yang beresiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) 
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atau jaringan (membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, 

kartilago kapsul sendi dan/atau ligamen). 

Menurut hasil analisa peneliti, pada klien 1 dan 2 tidak 

ditegakkan diagnosa resiko gangguan integritas kulit/jaringan karena 

tidak ditemukan data bahwa klien 1 dan 2 mengalami resiko gangguan 

integritas kulit/jaringan. 

Menurut asumsi peneliti, pada klien 1 dan 2 seharusnya 

ditegakkan diagnosa resiko gangguan integritas kulit/jaringan karena 

klien 1 dan 2 melakukan terapi rutin transfusi darah setiap satu bulan 

sekali dan klien 1 telah menderita penyakit thalassemia kurang lebih 9 

tahun sedangkan pada klien 2 telah menderita penyakit thalassemia 

kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan segala treatment yang 

dikerjakanoleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian 

klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI, 2018).  

Menurut analisa peneliti, intervensi asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada kedua klien belum menggunakan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia 

(SLKI). Adapun tindakan pada SIKI terdiri atas 4 komponen yaitu: 

observasi, terapeutik edukasi dan kolaborasi (PPNI, 2018). 

Berdasarkan kasus klien 1 dan klien 2, tindakan yang akan dilakukan 

sesuai dengan intervensi yang telah disusun dengan masalah keperawatan 
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perubahan perfusi jaringan dan perfusi perifer tidak efektif. Intervensi 

yang dilakukan pada klien 1 dengan tujuan: setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x24 jam diharapkan perfusi jaringan adekuat. 

Kriteria hasil: k/u baik, klien tidak pucat, konjungtiva tidak anemis, warna 

sklera tidak putih, TTV: 90-120/60-80 mmHg, nadi: 80-100 x/mnt, hasil 

laborat: HGB: 13.3-16.6 g/dl, RBC: 3.69-5.46 (10^6/ul), HCT: 41.3-

52.1%, WBC: 3.37-8.38 (10^3/ul), PLT: 172-378 (10^3/ul). Intervensi 

keperawatan pada perubahan perfusi jaringan meliputi: observasi TTV, 

tinggikan kepala ditempat tidur, pertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat, batasi aktivitas klien, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

terapi dan transfusi darah. Sedangkan pada klien 2 intervensi yang 

dilakukan dengan tujuan: setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan perfusi perifer kembali efektif. Kriteria hasil: 

pengisian CRT <3 detik, nadi perifer stabil, akral hangat, warna kulit 

kemerahan, hemoglobin dalam batas normal. Intervensi keperawatan pada 

perfusi perifer tidak efektif meliputi: monitor adanya daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap panas/dingin/tajam/tumpul, monitor adanya pretase, 

instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi, 

observasi pengisian kapiler (<2 detik), akral dan warna kulit, monitor 

TTV, kolaborasi pemberian transfusi (Putri, 2015), (Tunnaim, 2019). Pada 

klien 1 tidak terapat intervensi keperawatan untuk tindakan edukasi, 

sedangkan pada klien 2 tidak terdapat intervensi keperawatan untuk 

tindakan terapeutik dan edukasi. 
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Adapun intervensi asuhan keperawatan pada klien yang mengacu 

pada intervensi yang telah disusun peneliti berdasarakan SIKI dan SLKI 

yang telah di pilah sesuai kebutuhan klien anak dengan Thalasemia yaitu 

masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan 

penurunan kosentrasi hemoglobin yaitu: setelah dilakukan tindakan 

keperawatan diharapkan perfusi perifer meningkat, dengan kriteria hasil: 

warna kulit menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik, turgor 

kulit membaik. Intervensi pada masalah keperawatan perfusi perifer tidak 

efektif meliputi Observasi: periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, 

edema,pengisian kapiler, warna, suhu, anklebrachial index), monitor 

panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas, observasi adanya 

keterlambatan respon verbal, kebingunan atau gelisah, Terapeutik 

meliputi: lakukan pencegahan infeksi, hindari pemakaian benda-benda 

yang berlebihan suhunya (terlalu panas atau dingin, dan Edukasi meliputi: 

anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar, anjurkan 

perawatan kulit yang tepat (PPNI, 2018), (PPNI, 2019).  

Intervensi keperawatan pada klien 1 tindakan yang akan dilakukan 

sesuai dengan intervensi yang disusun dengan masalah keperawatan reaksi 

hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status kesehatan dengan 

tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam 

diharapkan dampak hospitalisasi minimal. Kriteria hasil: klien tenang, 

wajah tidak murung, tidak selalu mengeluh dan tidak cemas. Intervensi 

keperawatan pada masalah keperawatan reaksi hospitalisasi meliputi: 
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lakukan pendekatan pada klien, ciptakan lingkungan yang tenang dan 

nyaman, berikan motivasi klien untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan, anjurkan pada keluarga untuk sering berkunjung (Putri, 2015). 

Intervesi keperawatan yang telah dilakukan pada klien 1 dengan 

masalah keperawatan reaksi hospitalisasi berhubungan dengan perubahan 

status kesehatan tidak sesuai dan tidak terdapat dalam Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia 

(SLKI). 

Intervensi keperawatan yang telah disusun pada klien 2 dengan 

masalah keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya 

asupan makanan adapun tujuan tindakan: setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam diharapkan asupan makanan menjadi 

adekuat. Kriteria hasil: nafsu makan meningkat, berat badan ideal sesuai 

dengan tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak 

terjadi penurunan berat badan yang berarti. Adapun intervensi 

keperawatan meliputi: kaji adanya alergi makanan, kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk menemukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan, berikan 

diet yang mengandung serat untuk mencegah konstipasi, anurkan kepada 

orang tua untuk meningkatkan intake adekuat, anjurkan kepada orang tua 

untuk memberikan makanan sedikit tapi sering, monitor berat badan 

(Tunnaim, 2019). 

Adapun intervensi asuhan keperawatan pada klien yang mengacu 

pada intervensi yang telah disusun peneliti berdasarakan SIKI dan SLKI 
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yang telah di pilah sesuai kebutuhan klien anak dengan Thalasemia yaitu  

masalah keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya 

asupan makanan berdasarkan tujuan yaitu, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: porsi 

makanan yang dihabiskan meningkat, nafsu makan membaik, berat badan 

membaik, indeks massa tubuh (IMT). Intervensi pada masalah 

keperawatan defisit nutrisi meliputi Observasi: identifikasi makanan yang 

disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient, monitor asupan 

makanan, Terapetuik meliputi: sajikanan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai, dan Kolaborasi meliputi: kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan jika 

perlu (PPNI, 2018), (PPNI, 2019). 

Intervensi keperawatan yang telah disusun pada klien 2 dengan 

masalah keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen adapun tujuan 

tindakan yaitu: setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan klien dapat beraktivitas kembali. Kriteria hasil: tanda-tanda 

vital dalam batas normal, mampu beraktivitas secara mandiri, 

ketidakseimbangan antara aktivitas dan istirahat, berpartisipasi dalam 

aktivitas fisik. Adapun intervensi keperawatan meliputi: observasi adanya 

pembatasan klien dalam melakukan aktivitas, kaji adanya faktor yang 

menyebabkan kelelahan, monitor nutrisi dan sumber energy yang adekuat, 

monitor klien akan adanya kelelahan fisik dan emosi secara berlebihan, 
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monitor respon kardiovaskuler terhadap aktivitas (sesak nafas&pucat) 

(Tunnaim, 2019). Pada klien 2 tidak terdapat intervensi keperawatan untuk 

tindakan edukasi dan kolaborasi. 

Adapun intervensi asuhan keperawatan pada klien yang mengacu 

pada intervensi yang telah disusun peneliti berdasarakan SIKI dan SLKI 

yang telah di pilah sesuai kebutuhan klien anak dengan Thalasemia yaitu  

masalah keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen berdasarkan 

tujuan, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan toleransi 

aktivitas meningkat dengan kriteria hasil: keluhan lelah menurun, perasaan 

lemah menurun, tenaga meningkat. Intervensi pada masalah keperawatan 

defisit nutrisi meliputi Observasi: identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan lelah, kaji kemampuan klien untuk melakukan aktivitas, 

catat kelelahan dan kesulitan dalam beraktivitas, monitor kelelahan fisik 

dan emosional, catat respon terhadap tingkat aktivitas, Terapeutik 

meliputi: sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, berikan 

aktivitas distraksi yang menyenangkan, fasilitasi duduk disamping tempat 

tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan, libatkan keluarga dalam 

aktivitas jika perlu, Edukasi meliputi: anjurkan tirah baring, anjurkan 

melakukan aktivitas secara bertahap, ubah posisi klien dengan perlahan 

dan pantau terhadap pusing (PPNI, 2018), (PPNI, 2019). 

Intervensi keperawatan yang telah disusun pada klien 2 dengan 

masalah keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan 
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ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder: penurunan hemoglobin 

adapun tujuan tindakan yaitu, setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam diharapkan resiko infeksi tidak terjadi. Kriteria hasil: 

klien bebas dari tanda dan gejala infeksi, jumlah leukosit dalam batas 

normal, menunjukkan perilaku hidup sehat. Adapun intervesi masalah 

keperawatan resiko infeksi meliputi: batasi pengunjung nila perlu, 

instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat berkunjung dan 

setelah berkunjung meninggalkan klien, cuci tangan sebelum dan sesudah 

tindakan keperawatan, pertahankan lingkungan aseptic selama 

pemasangan alat, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal, 

dorong masukkan nutrisi yang cukup, ajarkan klien dan keluarga tanda dan 

gejala infeksi (Tunnaim, 2019). 

Adapun intervensi asuhan keperawatan pada klien yang mengacu 

pada intervensi yang telah disusun peneliti berdasarakan SIKI dan SLKI 

yang telah di pilah sesuai kebutuhan klien anak dengan Thalasemia yaitu  

masalah keperawatan resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh sekunder: penurunan hemoglobin berdasarkan tujuan, 

yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat infeksi 

menurun dengan kriteria hasil: kebersihan tangan meningkat, kebersihan 

badan meningkat, nafsu makan meningkat, demam menurun. Intervensi 

pada masalah keperawatan resiko infeksi meliputi Observasi: monitor 

tanda dan gejala infeksi local dan sistemik, Terapeutik meliputi: batasi 

jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 
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klien, pertahankakan teknik aseptic pada klien beresiko tinggi, Edukasi 

meliputi: jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan 

dengan benar, ajarkn meningkatkan asupan nutrisi (PPNI, 2018), (PPNI, 

2019). 

Intervensi keperawatan yang telah disusun pada klien 2 dengan 

masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan 

efek ketidakmampuan fisik adapun tujuan tindakan yaitu setelah dilakukan 

asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapakan keluarga dapat 

memonitor tumbuh kembang klien. Kriteria hasil: pengetahuan orang tua 

terhadap perkembangan anak meningkat, orang tua dapat menstimulus 

anak secara mandiri, tumbuh kembang sesuai dengan usia. Adapun 

intervensinya meliputi: berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang, pantau 

tinggi dan berat badan, gambarkan pada grafik, dorong aktivitas yang 

sesuai dengan usia klien, ajarkan kedua orang tua bagaimana cara 

menstimulus tumbuh kembang anak (Tunnaim, 2019). Pada klien 2 

dengan masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang tidak terdapat 

intervensi untuk tindakan kolaborasi. 

Adapun intervensi asuhan keperawatan pada klien yang mengacu 

pada intervensi yang telah disusun peneliti berdasarakan SIKI dan SLKI 

yang telah di pilah sesuai kebutuhan klien anak dengan Thalasemia yaitu  

masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan 

efek ketidakmampuan fisik berdasarkan tujuan, yaitu setelah dilakukan 

tindakan keperawatan diharapkan status perkembangan baik dengan 
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kriteria hsail: keterampilan/perilaku sesuai dengan usia, respon sosial 

meningkat, kontak mata meningkat, afek membaik. Intervensi pada 

masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang meliputi Observasi: 

identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, Terapeutik meliputi: 

minimalkan kebisingan ruangan, pertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal, motivasi anak berinteraksi dengna 

anak lain, dukung anak mengekspresikan diri melalui pernghargaan positif 

atau umpan balik atas usahanya, mempertahankan kenyamanan anak, 

bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai, Edukasi meliputi: 

jelaskan orang tua/pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan 

perilaku anak, anjurkan orang tua berinteraksi dengan anak (PPNI,2018), 

(PPNI,2019). 

Intervensi keperawatan dengan masalah keperawatan resiko 

gangguan perkembangan berhubungan dengan kelainan genetik/kongenital 

yaitu tujuan tindakan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kelompok usia dengan 

kriteria hasil keterampilan/perilaku sesuai dengan usia, respon sosial 

meningkat, kontak mata meningkat, afek membaik. Adapun intervensinya 

yaitu identifikasi kebutuhan khusu anak dan kemampuan adaptasi anak, 

fasilitasi hubungan anak denga teman sebaya, dukung anak 

mengekspresikan perasaannya secara positif, dukung partisipasi anak 

disekolah, ekstrakulikuler dan aktivitas komunitas, bernyanyi bersama 
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anak lagu-lagu yang disukai anak, jelaskan nama benda obyek yang ada 

dilingkungan sekitar (PPNI,2018), (PPNI,2019). 

Intervensi keperawatan dengan masalah keperawatan resiko 

gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan dengan perubahan sirkulasi 

yaitu tujuan tindakan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 

integritas kulit dan jaringan klien meningkat dengan kriteria hasil perfusi 

jaringan meningkat dan kerusakan lapisan kulit menurun. Adapun 

intervensinya yaitu identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (Mis. 

Perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu 

lingkungan ekstrem, penurunan mobilitas), ubah posisi tiap 2 jam jika tirah 

baring, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit 

kering, gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit 

sensitif, hindari produk berbahan dasar alcohol pada kulit kering, anjurkan 

menggunakan pelembab (Mis. Lotion, serum), anjurkan minum yang 

cukup, anjurkan menngkatkan asupan buah dan sayur, anjurkan 

menghindari terpapar suhu ekstrem, anjurkan mandi dan menggunakan 

sabun secukupnya (PPNI,2018), (PPNI,2019). 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status 

kesehatan yang dihadapi kestatus kesehatan yang baik yang 

menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Ukuran implementiasi 

keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, 
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pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien-

keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul 

dikemudian hari. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada 

kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan 

keperawatan, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan 

komunikasi. 

Pelaksanaan implementasi keperawatan pada klien 1 telah dilakukan 

pada tanggal 08 s/d 09 Juli 2015 di RSUD Gambiran Kota Kediri dalam 

KTI Putri (2015), sedangkan pada klien 2 telah di lakukan pada tanggal  

07 s/d 09 Mei 2019 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie dalam KTI Tunnaim 

(2019). Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada kedua 

klien. 

Berdasarkan perencanaan sebelumnya dalam KTI Putri (2015) untuk 

mengatasi masalah keperawatan perubahan perfusi jaringan berhubungan 

dengan penurunan suplai O2 ke jaringan pada klien 1 semua tindakan telah 

dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang dibuat. Sedangkan 

dalam KTI Tunnaim (2019) pada klien 2 dengan masalah keperawatan 

perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin tindakan yang telah dilakukan yang sesuai dengan intrevensi 

keperawatan yang dibuat yaitu memeriksa apakah ada daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap panas/dingin/tajam/tumpul, memeriksa adanya 

pretase, mengobservasi pengisian kapiler (<2 detik), akral dan warna kulit, 



127 

 

memonitor TTV dan memberikan transfusi darah menggunakan infus 

pump. 

Dalam implementasi pada klien 2 dengan masalah keperawatan 

perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin ada tindakan yang tindakan yang tidak dilakukan yaitu, 

instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi, 

sedangkan berdasarkan SIKI terdapat intervensi yang tidak dilakukan 

yaitu, observasi: observasi adanya keterlambatan respon verbal, 

kebingungan atau gelisah, terapeutik: lakukan pencegahan infeksi, hindari 

pemakaian benda-benda yang berlebiha suhunya (terlalu panas atau 

dingin), edukasi: ajarkan perawatan kulit yang tepat mis. lembabkan kulit 

kering pada kaki (PPNI, 2018). 

Menurut analisa peneliti, penentuan waktu yang terdapat dalam 

intervensi untuk masalah keperawatan perubahan perfusi jaringan 

berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke jaringan pada klien 1 tidak 

sesuai dengan waktu implementasi yang dilakukan. 

Selanjutnya, implementasi keperawatan untuk mengatasi masalah 

keperawatan reaksi hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status 

kesehatan pada klien 1 semua tindakan telah dilakukan sesuai dengan 

intervensi keperawatan yang dibuat. 

Menurut analisa peneliti, penentuan waktu yang terdapat dalam 

intervensi untuk masalah keperawatan reaksi hospitalisasi berhubungan 
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dengan perubahan status kesehatan tidak sesuai dengan waktu 

implementasi yang dilakukan. 

Implementasi keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan 

defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan pada klien 

2 ada intervensi yang tidak dilakukan dalam implementasi keperawatan 

yaitu, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan 

nutrisi yang dibutuhkan klien. Sedangkan berdasarkan SIKI ada intervensi 

keperawatan yang tidak dilakukan kepada klien 2 yaitu, observasi: 

identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi 

kebutuhan kalori dan jenis nutrient, monitor asupan makanan, terapeutik: 

sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, kolaborasi: 

kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrient yang dibutuhkan jika perlu (PPNI, 2018). 

Selanjutnya, implementasi keperawatan untuk mengatasi masalah 

keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen pada klien 2 telah dilakukan semua 

sesuai intervensi keperawatan yang dibuat. Sedangkan berdasarkan SIKI 

terdapat beberapa intervensi yang tidak dilakukan yaitu teraputik: sediakan 

lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, berikan aktivitas distraksi 

yang menyenangkan, fasilitasi duduk disamping tempat tidur jika tidak 

dapat berpindah atau berjalan, libatkan keluarga dalam aktivitas jika perlu, 

edukasi: anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivtias secara 
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bertahap, ubah posisi klien dengan perlahan dan pantau terhadap pusing, 

pilih periode istirahat dengan periode aktivitas (PPNI, 2018). 

Implementasi keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan 

resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh 

sekunder: penurunan hemoglobin pada klien 2 ada beberapa intervensi 

yang tidak dilakukan yaitu, instruksikan pada pengunjung untuk mencuci 

tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan klien dan 

cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Sedangkan 

berdasarkan SIKI, terdapat beberapa intervensi yang tidak dilakukan 

dalam implementasi keperawatan pada klien 2 yaitu edukasi: ajarkan cuci 

tangan dengan benar (PPNI, 2018). 

Implementasi keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan 

gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan 

fisik pada klien 2 ada beberapa intervensi yang tidak dilakukan yaitu, 

berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang dan dorong aktivitas yang sesuai 

dengan usia klien. Sedangkan berdasarkan SIKI, terdapat beberapa 

intervensi yang tidak dilakukan dalam implementasi keperawatan pada 

klien 2 yaitu observasi: identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, 

terapeutik: minimalkan kebisingan ruangan, pertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal, motivasi anak berinteraksi dengan 

anak lain, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif 

atau umpan balik atas usahanyam mempertahankan kenyamanan anak, 

bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai dan edukasi: jelaskan 
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orang tua/pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku 

anak serta anjurkan orang tua berinteraksi dengan anak (PPNI, 2018). 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses 

keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain. Evaluasi keperawatan 

mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan 

keperawatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien. Penilaian 

adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi selalu 

berkaitan dengan tujuan yaitu, pada komponen kognitif, afektif, 

psikomotor, perubahan fungsi dan tanda gejala yang spesifik. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 3 hari perawatan pada 

klien 1 dengan masalah keperawatan perubahan perfusi jaringan 

berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke jaringan teratasi, dan pada 

klien 2 setelah 3 hari perawatan dengan masalah keperawatan perfusi 

perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin teratasi. Evaluasi pada klien 1 setelah dilakukan tindakan 

adalah ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak pucat, klien tidak pucat, 

bibir tidak pucat, konjungtiva tidak anemis (warna merah muda), akral 

hangat, TTV: tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 75 x/mnt, suhu: 36.7ºC, 

respirasi: 22 x/mnt, hasil laborat: HGB: 11.2 g/dl, RBC: 4.51 (10^6/ul), 

HCT: 32.7%, WBC: 5.73 (10^3/ul), PLT: 185 (10^3/ul). Sedangkan 

evaluasi pada klien 2 setelah dilakukan tindakan adalah ibu klien 
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mengatakan klien sudah tidak pucat dan sudah kembali sehat, klien tidak 

anemis, akral hangat CRT <2 detik, kulit kemerahan, nadi: 90 x/mnt, Hb 

sekarang 10.3 g/dl. 

Menurut analisa peneliti, waktu pada evaluasi keperawatan dengan 

masalah keperawatan perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan 

penurunan suplai O2 ke jaringan pada klien 1 tidak sesuai dalam intervensi 

keperawatan yang telah dibuat. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 2 hari perawatan pada 

klien 1 dengan masalah keperawatan reaksi hospitalisasi berhubungan 

dengan perubahan status kesehatan teratasi. Evaluasi pada klien 1 setelah 

dilakukan tindakan adalah klien mengatakan lebih nyaman dan tenang, 

sudah tidak bosan lagi, klien tenang dan tidak gelisah, klien tidak 

bertanya-tanya lagi tentang perkembangan penyakitnya, ekspresi afek dan 

emosi wajah klien terlihat ceria. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 3 hari perawatan pada 

klien 2 dengan masalah keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan 

kurangnya asupan makanan teratasi sebagian. Evaluasi pada klien 2 

setelah dilakukan tindakan adalah ibu mengatakan klien makan sedikit-

sedikit sambil bermain, klien sudah mau makan sedikit-sedikit dan sering, 

Bb 10 Kg tidak ada penurunan berat badan. Intervensi dihentikan karena 

klien pulang, diberikan edukasi mengenai pentingnya nutrisi yang adekuat. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 3 hari perawatan pada 

klien 2 dengan masalah keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan 
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dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen teratasi. 

Evaluasi pada klien 2 setelah dilakukan tindakan adalah ibu mengatakan 

klien sudah bisa bermain dan beraktivitas seperti biasanya, klien tampak 

aktif bermain, tidak tampak pucat dan lemah. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 3 hari perawatan pada 

klien 2 dengan masalah keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan 

ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder: penurunan hemoglobin 

teratasi. Evaluasi pada klien 2 setelah dilakukan tindakan adalah ibu 

mengatakan tidak ada tanda dan gejala infeksi yang muncul, Hb: 10.3 g/dl, 

leukosit: 17.00 sel/mm. 

Hasil evaluasi yang telah didapatkan setelah 3 hari perawatan pada 

klien 2 dengan masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang 

berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik tidak teratasi. Evaluasi 

pada klien 2 setelah dilakukan tindakan adalah ibu mengatakan BB klien 

sulit naik dan terlihat kurus, BB 10 Kg, TB 82 cm. intervensi yang 

dilanjutkan  yaitu, berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang, pantau tinggi 

dan berat badan, gambarkan pada grafik perumbuhan, dorong aktivitas 

yang sesuai dengan usia klien, ajarkan kedua orang tua bagaiman cara 

menstimulus tumbuh kembang anak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asuhan keperawatan pada klien 1 

dan klien 2 penyakit Thalasemia dan pembahasan pada BAB IV maka kesimpulan 

dan saran adalah sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian yang didapat dari dua kasus yang sama yaitu 

pengkajian klien 1 pada tanggal 08 Juli 2015 dan klien 2 pada tanggal 07 

Mei 2019.  Pada kasus ditemukan data adanya gejala yang sama yaitu 

pada klien 1 dan klien 2 konjungtiva anemis. Namun terdapat perbedaan 

pada klien 1 dan 2 yaitu pada klien 1 dibagian pemeriksaan fisik teraba 

hepatomegali pada kuadran I kurang lebih 3 cm (2 jari) dibawah arcus 

costa paling bawah, tepi tajam, padat kenyal, teraba organ limfa 

(Splenomegali), S4 (Titik garis shcufner ke-4), sedangkan pada klien 2 

tidak ada nyeri tekan dan tidak terdapat massa. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Seperti yang dikemukakan bebrapa ahli sebelumnya daftar 

diagnosa keperawatan pada bab 2 ditemukan kesenjangan dengan kasus 

nyata yang didapat pada kedua klien dengan Thalasemia. Kesenjangan 

tersebut yaitu dari 10 diagnosa keperawatan berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh para ahli pada klien 6 diagnosa keperawatan yang tidak 
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muncul yaitu pola nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, resiko infeksi, 

resiko gangguan integritas kulit/jaringan, gangguan citra tubuh dan 

gangguan tumbuh kembang (Putri, 2015). 

Pada klien 2 juga terdapat 3 diagnosa keperawatan yang tidak 

muncul yaitu pola nafas tidak efektif, resiko gangguan integritas 

kulit/jaringan dan gangguan citra tubuh (Tunnaim, 2019). 

3. Perencanaan 

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua klien hampir 

semua intervensi setiap diganosa dapat sesuai dengan kebutuhan klien. 

4. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada kasus ini dilaksanakan 

sesuai dengan intervensi keperawatan yang sudah dibuat, sesuai dengan 

diagnosa yang ditegakkan dan sesuai dengan analisa data dengan 

kebutuhan klien dengan Thalasemia. 

5. Evaluasi 

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan 

keperawatan yang diberikan. Pada evaluasi yang peneliti lakukan pada 

klien 1 berdasarkan kriteria yang peneliti susun terdapat 2 diagnosa 

keperawatan yang telah teratasi dengan baik sesuai rencana yaitu, 

perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke 

jaringan dan reaksi hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status 

kesehatan (Putri, 2015) 
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Sedangkan pada klien 2 juga terdapat 3 diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan teratasi, 1 diagnosa keperawatan teratasi sebagian dan 1 

diagnosa keperawatan tidak teratasi yaitu, perfusi perifer tidak efektif 

berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, intoleransi 

aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen, resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh sekunder: penurunan hemoglobin, defisit nutrisi 

berhubungan dengan kurangnya asupan makanan dan gangguan tumbuh 

kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik (Tunnaim, 

2019) 

 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bisa menjadi bahan acuan 

dan bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian  pada klien dengan Thalasemia 

2. Bagi Perawat Ruangan 

Studi kasus ini yang peneliti lakukan tentang literature review 

Asuhan Keperawatan pada Klien Anak dengan Thalasemia dapat menjadi 

acuan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

profeisonal dan komprehensif sehingga angka kematian pada klien anak 

dengan Thalasemia dapat ditekan atau tidak terjadi. 
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3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Menambah keluasan ilmu dalam keperawatan pada klien anak 

dengan Thalasemia berkembang setiap tahunnya dan juga memacu pada 

peneliti selanjutnya untuk menjadikan acuan dan menjadi bahan 

perbandingan dalam melakukan penelitian pada klien anak dengan 

Thalasemia. 
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ABSTRAK 

 

Studi Kasus Pada Anak “D” Umur 12 Tahun 

Yang Mengalami Masalah Keperawatan 

Perubahan Perfusi Jaringan Dengan 

Diagnosa Medis Thalasemia Di Ruang 

Anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri Nur 

Rizki Daulika Putri 2015. Pembimbing 1 : 

Susi Erna Wati, S.Kep.,Ns.,M.Kes 

Pembimbing 2 :Siti Aizah, S.Kep.,Ns.M.Kes 

 

Thalasemia merupakan penyakit anemia 

hemolitikdimana terjadi kerusakan sel darah 

merah dalam pembuluh darah sehingga umur 

eritrosit menjadi pendek (kurang dari 120 hari). 

(Ngastiyah, 2005) 

Tujuan penulisan adalah untuk 

mempelajari dan mempraktikan asuhan 

keperawatan pada anak dengan kasus thalasemia 

melalui pendekatan proses keperawatan secara 

komprehensif. Metode penelitian ini menggunakan 

desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pasien thalasemia yang dirawat di Ruang Anggrek 

Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. 

Berdasarkan studi kasus pada Anak “D” 

ditemukan diagnosa keperawatan utama yaitu perubahan 

perfusi jaringan. Adapun tidakan keperawatan yang 

dilakukan yaitu mengawasi tanda-tanda vital, warna 

kulit / membran mukosa, dasar kuku, mengobservasi 

keluhan rasa dingin, berkolaborasi pemeriksaan 

laboraturium Hb, berkolaborasi dalam pemberian 

transfusi. 

Perubahan perfusi jaringan pada Anak “D” 

dikarenakan terjadi penurunan kadar  hemoglobin pada 

anak tersebut yang disebabkan oleh umur eritrosit yang 

pendek.Perubahan perfusi jaringan jika tidak segera 

mailto:nurrizky227@gmail.com
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ditangani akan mengakibatkan kerusakan organ 

pada tubuh. 

Kerjasama antara tim kesehatan dengan 

pasien serta keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan 

pada pasien untuk mencapai tujuan keperawatan 

dengan kriteria hasil membran mukosa merah 

muda, akral hangat, berat badan stabil, nafsu 

makan meningkat, tidak ada tanda-tanda infeksi, 

dan tidak ada kenaikan suhu. 

 

Kata Kunci : Perubahan perfusi jaringan, thalasemia 
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I. LATAR BELAKANG 

 
Tahalasemia merupakan penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi sel 

darah merah mudah rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah merah normal (120 

hari). Penyakit ini biasanya ditandai dengan gangguan pertumbuhan, pucat, mudah lelah 

serta anoreksia sehingga anak mengalami berat badan dibawah normal. Thalasemia 

merupakan penyakit anemia hemolitik herediter yang diturunkan secara resesif, menurut 

hukum mendel. pada tahun 1925, diagnosa penyakit ini pertam kali diumumkan oleh 

Thomas Cooley (Choley’anemia) yang didapat diantar keluarga keturunan ITALIA yang 

bermukim di USA. Kata thalasemia berasal dari bahasa yunani yang berarti laut 

(Ngastiyah, 2005) 

WHO (World Healt Organization) menyebutkan ada 5.365 penderita thalasemia 

yang memerlukan transfusi rutin, mungkin jumlah itu lebih besar karena banyak 

masyarakat yang belum tahu anaknya menderita penyakit kelainan darah yang 

memerlukan transfusi rutin sepanjang hidupnya. Di Indonesia dari jumlah 1.613 penderita 

hanya 750 orang yang aktif melakukan pengobatan. Penyebabnya karena pihak terkait di 

kota/kabupaten belum melakukan pemetaan untuk mendata para penderita thalasemia. 

Indonesia termasuk wilayah dengan kasus thalasemia cukup tinggi, data dari sejumlah 

rumah sakit besar dan pusat pendidikan diketahui frekuensi gen thalasemia berkisar 8% 

sampai 10%. Artinya 

8 sampai 10 pasien dari 100 orang penduduk mempunyai thalasemia. Penyakit ini 

hingga kini belum bisa disembuhkan. Jumlah penderita thalasemia di Indonesia tercatat 

8000 pasien. Kasus penyakit thalasemia di Indonesia cenderung terus meningkat. Menurut 

Departemen Kesehata Provinsi Jawa Timur dialkukan skrining thalasemia pada tahun 

2011 diberikan pada orang, dan yang melakukan skrining sekitar 8.431 orang. Hasil dari 

skrining thalasemia berjumlah 223 orang. Dan pada tahun 2013 penderita thalasemia 

berjumlah 216 orang. Data di Ruang Anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri khususnya 

pada anak umur 1 bulan sampai 15 tahun yang menderita thalasemia pada tahun 2012 

terdapat 68 kasus, tahun 2013 terdapat 87 , dan pada tahun 2015 terhitung bulan januari 

sampai juni jumlah pasien tetap ada 15 kasus. 

Thalasemia merujuk pada sekumpulan penyakit yang melibatkan sel-sel darah 

merah dan dibawa secara genetik atau bersifat keturunan/diwarisi. Penyakit thalasemia ini 
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melibatkan hemoglobin yaitu komponen sel darah merah yang berfungsi sebagai pembawa 

oksigen melibatkan bagian globin (alfa 𝛼 atau beta 𝛽) dari molekul hemoglobin tersebut. 

Jika dalam tubuh tidak dapat menghasilkan dengan secukupnya salah satu dari 

protein alfa atau beta, sel-sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik 

mengakibatkan ketidakmampuan untuk membawa oksigen yang secukupnya. Dalam 

penyakit thalasemia pengurangan hemoglobin (akibat dari pengurangan pembentukan 

globin yang normal), menyebabkan pengurangan sel-sel darah merah secara umunya dan 

ini disebut anemia. (Suriadi,2010). Penderitan harus membatasi aktivitas, 

mempertahankan suhu ruangan agar tetap hangat, meninggikan kepala saat ditempat tidur, 

serta berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian transfusi untuk jenis Thalasemia 

mayor. (Nursalam,2008) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

studi kasus dengan judul “Studi Kasus Pada Anak ”D” Umur 12 Tahun Yang Mengalami 

Masalah Keperawatan Perubahan Perfusi Jaringan Dengan Doagnosa Medis Thalasemia 

Di Ruang Anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri 

II. METODE 

 
Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung pada pasien atau keluarga. 

b. Pemeriksaan 

Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

laboratorium . 

c. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku, website, hasil workshop dan seminar. 

d. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung keadaan umum pasien saat pengkajian. 

 
 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

A. PENGKAJIAN 

Tanggal masuk rumah sakit : 8 Juli 2015 No.Rekam Medik : 212670 

Tanggal pengkajian : 8 Juli 2015 / jam : 12.30 wib 
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1. Identitas Anak 

Nama : An. D 

Tanggal lahir : 30 Januari 2003 

Jenis kelamin : Laki - laki 

Tanggal MRS : 8 Juli 2015 (12 tahun) 

Alamat : Jl. Joyoboyo, Kemasan , Kota Kediri 

Diagnosa medis : Thalasemia 

Sumber informasi : Pasien, ibu pasien, dan status pasien 

 
 

Identitas Orang Tua 

Nama ayah : Tn.S 

Nama ibu : Ny.P 

Pekerjaan ayah/ibu : Karyawan swasta / IRT 

Pendidikan ayah/ibu :SMA / SMA 

Agama : islam 

Suku / bangsa : Jawa / Indonesia 

Alamat : Jl. Joyoboyo, Kemasan , Kota Kediri 

2. Riwayat keperawatan 

a. Riwayat keperawatan sekarang 

1) Keluhan utama 

Saat MRS : ibu pasien mengatakan anaknya pucat. 

Saat Pengkajian : ibu pasien mengatakan anaknya pucat. 

2) Riwayat penyakit saat ini 

Ibu pasien mengatakan anaknya pucat , pada tanggal 8 Juli 2015 jam 08.00 wib 

ibu pasien membawa anaknya ke poli anak, kemudian dianjurkan untuk cek 

laboraturium dan hasilnya Hb kurang (7,6 g/dl), pada jam 12.00 wib pasien di 

antar ke ruangan anggrek untuk rawat inap dan melakukan transfusi darah. 

3) Riwayat penyakit dahulu 

Ibu pasien mengatakan asien menderita thalasemia sudah ±9 tahun dan kini 

usianya 12 tahun. Pada usia 3 tahun pasien di diagnosa thalasemi di RS.Baptis 

Kota Kediri dengan keluhan saat itu pasien terlihat pucat dan lemas. Mulai saat 

itu setiap bulannya pasien rutin melakukan transfusi darah sampai sekarang. 

4) Riwayat persalinan 
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Antenatal : ibu pasien berkata selama masa kehamilan ibu pasien rutin 

memeriksakan kehamilanya di bidan dan selama hamil tidak pernah 

ada keluhan penyakit apapun. 

Natal : Ibu pasien mengatakan pasien lahir dengan normal di bidan, saat 

lahir kondisi pasien sehat, menangis spontan, BB lahir 3 kg 3 ons, 

PB lahir : 49 cm, jenis kelamin : laki-laki. 

Post natal : Ibu pasien mengatakan setelah lahir pasien dapat menetek ASI 

ibunya dan tidak ada keluhan apapun pada pasien. 

b. Riwayat keperawatan keluarga 

1) Riwayat kesehatan ibu 

Ibu pasien mengatakan pernah menderita sakit ringan seperti batuk, pilek, dan 

demam. Tidak pernah menderita penyakit seperti yang diderita pasien 

(thalasemia). 

2) Riwayat kesehatan keluarga 

Ibu pasien mengatakan paman pasien menderita peyakit yang sama dengan 

pasien (thalsemia) 

 
c. Riwayat nutrisi 

Nutrisi pasien terpenuhi 

Di rumah sakit   : makan setengah porsi minum : ± 1000cc/hari 

Di rumah : makanan yang disajikan selalu habis 

minum : ±1000cc/hari 

Status gizi baik 

BB saat ini : 39 kg 

BB saat MRS : 39 kg 

TB : 132 cm 

Usia : 12 tahun 

BB seharusnya menurut Behrman 

7-12 tahun = umur ( tahun ) x 7 – 5 

2 

= 12 x 7 – 5 

2 

= 39,5 kg 
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d. Riwayat imunisasi 

Tabel 3.1 Riwayat Imunisasi 
 

No Jenis Imunisasi Waktu Pemberian Reaksi Setelah Pemberian 

1 BCG Lupa Lupa 

2 DPT (I,II,III) Lupa Lupa 

3 Polio (I,II,III,IV) Lupa Lupa 

4 Campak Lupa Lupa 

5 Hepatitis B (I,II,III) Lupa Lupa 

 
Keterangan : Ibu pasien mengatakan lupa dan buku KMSnya sudah hilang. 

e. Riwayat tumbuh kembang 

1) Pertumbuhan fisik 

a) BB saat ini : 39 kg, TB : 132 cm, LK : 50 cm, LLA : 20 cm 

b) BB lahir : 3 kg 3 ons , panjang lahir : 132 cm 

c) Waktu tumbuh gigi : 9 bulan. 

 
 

2) Perkembangan tiap tahap 

Usia anak saat 

a) Berguling : 4 bulan 

b) Duduk : 7 bulan 

c) Merangkak : 9 bulan 

d) Berdiri : 12 bulan 

e) Berjalan : 14 bulan 

f) Senyum kepada orang lain pertama kali : 3 bulan 

g) Bicara pertama kali : 6 bulan 

h) Berpakaian tanpa bantu : 4 tahun 

f. Riwayat nutrisi 

1) Pemberian ASI 

a) Pertama kali di susui : saat bayi baru lahir 

b) Cara pemberian : setiap kali menangis 

c) Lama pemberian : dari lahir sampai usia 2 tahun 

2) Pemberian susu formula 

a) Alasan pemberian : pasien kurang kalau hanya ASI 

b) Jumlah pemberian : ± 2 botol/hari (400 cc) 
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c) Cara pemberian : dengan menggunakan dot 

3) Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini 

Tabel 3.2 Pola nutrisi 

Usia Jenis Nutrisi Lama pemberian 

0 – 6 bulan 

6 – 12 bulan 

 
 

2 tahun - saat ini 

ASI + susu formula 

ASI + susu formula + 

bubur 

Nasi + sayur + lauk + 

buah + susu 

6 bulan 

6 bulan 

 
 

10 tahun 

 

 
4) Genogram 

 

 

Gambar 3.1 Genogram 

Keterangan : 

: laki-laki 

                 : perempuan 

: meninggal dunia 

: garis pernikahan 

: garis keturunan 

            : pasien 

: tinggal satu rumah 

: meninggal karena thalasemia 
 

3. Observasi dan pengkajian fisik (body of system) 

Keadaan umum : cukup 

TD : 100/70 mmHg N :  65 x/menit S : 36,2 0C RR : 21 x/menit 

a. Pernafasan 

1) Bentuk dada simetris antara kanan dan kiri 

12 th 
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2) Pola nafas teratur 

3) Retraksi otot bantu nafas tidak ada 

4) Perfusi thorak sonor 

5) Alat bantu pernafasan tidak ada 

6) Batuk tidak ada 

b. Kardiovaskuler 

1) Irama jantung teratur (reguler) 

2) Bunyi jantung BJ I dan BJ II tunggal 

3) Capillary Refill Time (CRT) < 3 detik 

c. Persyarafan 

1) Kesadaran : composmentis 

2) Istirahat tidur : ± 10 jam / hari 

d. Genitourinaria 

Tidak terkaji pasien malu 

BAK ±5 x/hari   warna : kuning pekat jumlah : ±400cc/hari 

e. Pencernaan 

1) Mulut 

a) Mukosa mulut lembab 

b) Bibir lembab dan pucat 

c) Kebersihan rongga mulut bersih 

d) Suara serak, tidak ada batuk 

2) Abdomen 

a) Bentuk : buncit 

Palpasi 

 

Kwadran I : Teraba organ hepar (hepatomegali) ± 3 cm (2 jari) dibawa 

arcus costa paling bawah, tepi tajam, padat kenyal. 

II : Tidak teraba organ. 

III : Teraba organ limfa (splenomegali), S4 (titik garis shcufner 

ke-4) 

IV : Tidak teraba organ 

Bising usus 11 x/menit 

b) BAB ± 1 x/hari , Konsistensi : lembek, Warna : kuning 

I II 

IV III 
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f. Muskuloskeletal dan integumen 

1) Kemampuan pergerakan sendi lengan dan tungkai baik (pasien mampu 

menggerakan dengan bebas tanpa keluhan) 

2) Kekuatan otot baik  5 5 (mampu menahan dorongan kuat) 

5 5 

3) Akral dingin 

4) Turgor kulit elastis 

5) Kelembapan kulit cukup 

6) Warna kulit kehitaman 

7) CRT < 3 detik 

g. Endokrin 

1) Pembesaran kelenjar tiroid tidak ada 

2) Pembesaran kelenjar parotis tidak ada 

3) Hiperglikemi tidak ada 

4) Hipoglikemi tidak ada 

h. Pengindraan 

1) Mata 

a) Bentuk simetris antara kanan dan kiri 

b) Pergerakan bola mata normal 

c) Pupil reaksi cahaya (+), bila diberi cahaya mengecil dan melebar jika gelap. 

d) Konjungtiva anemis 

e) Sklera ikterus 

f) Palbebra tidak cowong dan tidak ada benjolan 

2) Hidung 

a) bentuk hidung simetris 

b) Lubang hidung bersih, tidak ada sekret dan sumbatan benda asing 

3) Kepala 

a) Rambut hitam 

b) Pertumbuhan rambut merata 

c) Dahi lebar 

4) Telinga 

a) Bentuk simetris antara kanan dan kiri 

b) Tulang rawan elastic 
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i. Aspek psikososial 

1) Ekspresi afek dan emosi wajah pasien murung dan gelisah. 

2) Dampak hospitalisasi pada anak : pasien cemas dengan sering bertanya-tanya 

tentang perkembangan kesehatannya, pasien selalu mengeluh dan bosan 

dirumah sakit, pasien mengatakan pengen cepat pulang kerumah dan bisa 

masuk sekolah lagi. 

 
4. Pemeriksaan penunjang 

1) DL (Darah lengkap) 

Hasil Terlampir 

 
5. Terapi 

Tanggal 8 Juli 2015 

Infus NaCl 0,9 % (Pz) 10 tpm makro 

Injeksi Pycin 3 x 1 gr (IV) 

Obat oral Perifrox 3 x 1 tablet 

Transfusi PRC 1 x 125cc (125 cc/hari) 

 
Tanggal 9 Juli 2015 

Pasien hanya pakai venflon 

Injeksi Pycin 3 x 1 gr (IV) 

Obat oral Perifrox 3 x 1 tablet 

Transfusi PRC 2 x 125cc (250 cc/hari) 
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PEMERIKSAAN PENUNJANG 

 
 

Tabel 3.3 Pemeriksaan penunjang 1 

Pemeriksaan Darah Lengkap (DL) 

Tanggal 8 Juli 2015 / Jam 10:54 WIB 

Parameter Hasil  Nilai Normal 

HGB 7,6 – (g/dl) L (13,3 - 16,6) P (11,0 - 14,7) 

RBC 3,27* (10 ^ 6/ul) 3,69 - 5,46 

HCT 22,9* (%) L (41,3 – 52,1) P (35,2 – 46,7) 

MCV 70,0* (fL) 86,7 – 102,3 

MCH 23,2* (pg) 27,1 – 32,4 

MCHC 33,2* (g/dl) 29,7 – 33,1 

RDW-SD 65,5* (fL) 41,2 – 53,6 

RDW-CV 27,3* (%) 12,2 – 14,8 

NRBC% 6,2 (%)  

NRBC # 0,52 (10 ^ 3/ul)  

WBC 8,44 (10 ^ 3/ul) 3,37 – 8,38 

EO% 1,4 (%) 0,6 – 5,4 

BASO% 0,4 (%) 0,3 – 1,4 

NEUT% 55,0 (%) 39,8 – 70,5 

LYMPH% 35,1 (%) 23,1 – 49,9 

MONO% 8,1 (%) 4,3 – 10,0 

EO# 0,12 (10 ^ 3/u  

Parameter Hasil  Nilai Normal 

BASO# 0,03 (10 ^ 3/ul)  

NEUT# 4,65 (10 ^ 3/ul)  

LYMPH# 2,96 (10 ^ 3/ul)  

MONO# 0,68 (10 ^ 3/ul)  

IG% 1,4 (%)  

IG# 0,12 (10 ^ 3/ul)  

PLT 129* (10 ^ 3/ul) 172 – 378 

PDW ---- (fL) 9,6 – 15,2 

MPV ---- (fL) 9,2 – 12,0 
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P-LCR ---- (%) 19,7 – 42,4  

PCT ---- (%) 0,19 – 0,39 

RET#   34,6 – 100 

RET%   0,80 – 2,21 

 

Tabel 3.4 Pemeriksaan penunjang 2 

Pemeriksaan Darah Lengkap (DL) 

Tanggal 9 Juli 2015 

Parameter Hasil  Nilai Normal 

HGB 11,2 (g/dl) L (13,3 - 16,6) P (11,0 - 14,7) 

RBC 4,51 (10 ^ 6/ul) 3,69 - 5,46 

HCT 32,7 - (%) L (41,3 – 52,1) P (35,2 – 46,7) 

MCV 72,5 - (fL) 86,7 – 102,3 

MCH 24,8 (pg) 27,1 – 32,4 

MCHC 34,3 (g/dl) 29,7 – 33,1 

RDW-SD 55,8 + (fL) 41,2 – 53,6 

RDW-CV 22,7 + (%) 12,2 – 14,8 

NRBC% 3,8 (%)  

NRBC # 0,22 (10 ^ 3/ul)  

WBC 5,73 (10 ^ 3/ul) 3,37 – 8,38 

EO% 2,8 (%) 0,6 – 5,4 

BASO% 0,7 (%) 0,3 – 1,4 

NEUT% 46,6 (%) 39,8 – 70,5 

LYMPH% 40,3 (%) 23,1 – 49,9 

MONO% 9,6 (%) 4,3 – 10,0 

EO# 0,1 (10 ^ 3/ul)  

 

Parameter Hasil  Nilai Normal 

BASO# 0,04 (10 ^ 3/ul)  

NEUT# 2,67 (10 ^ 3/ul) 

LYMPH# 2,31 (10 ^ 3/ul) 

MONO# 0,55 (10 ^ 3/ul) 

IG% 2,3 (%) 

IG# 0,13 (10 ^ 3/ul) 
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PLT 185 * (10 ^ 3/ul) 172 – 378  

PDW ---- (fL) 9,6 – 15,2 

MPV ---- (fL) 9,2 – 12,0 

P-LCR ---- (%) 19,7 – 42,4 

PCT ---- (%) 0,19 – 0,39 

RET#   34,6 – 100 

RET%   0,80 – 2,21 

 

Tabel 3.5 Pemeriksaan penunjang 3 

Tanggal 9 Juli 2015 
 

Parameter Hasil  Nilai Normal 

SGOT 50 (g/dl) 15 – 37 u/l (370C) 

SGPT 15 (u/l) 12 – 78 u/l (370C) 

Bilirubin Direk 0,37 (u/l) < 0,25 mg/dl 

Bilirubin Total 4,63 (mg/dl) < 1 mg/dl 

Hbs Ag Neg (-) (mg/dl) Negatif 
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KLASIFIKASI DAN ANALISA DATA 

 
Tabel 3.6 Klasifikasi dan Analisa Data 

 
No Kelompok Data Kemungkinan 

Penyebab 

Masalah Diagnosa 

Keperawatan 

Ttd 

Mhs 

1 DS : 

- ibu pasien 

mengatakan 

anaknya 

pucat. 

- Ibu pasien 

mengatakan 

di diagnosa 

sakit 

thalasemi 

sejak usia 3 

tahun dan 

rutin setiap 

bulanya 

transfusi. 

DO : 

- k/u cukup 

- pasien pucat 

konjungtiva 

anemis 

- bibir pucat 

- akral dingin 

- TTV : 

TD:100/70 

mmHg 

N:65x/menit 

S:36,20C 

RR: 21x/mnit 

Produksi 

eritrosit 

menurun 

 
Hb menurun 

 

Suplai O2 

menurun 

 

 

Perubahan 

perfusi jaringan 

Perubaha 

n perfusi 

jaringan 

Perubahan perfusi 

jaringan 

berhubungan dengan 

penurunan suplai O2 

ke jaringan ditandai 

dengan 

-  ibu pasien 

mengatakan 

anaknya pucat. 

- Ibu pasien 

mengatakan di 

diagnosa sakit 

thalasemi sejak 

usia 3 tahun dan 

rutin setiap 

bulanya transfusi. 

- k/u cukup 

- pasien pucat 

- konjungtiva 

anemis 

- bibir pucat 

- TTV : TD:100/70 

mmHg 

N:65x/menit 

S:36,20C 

RR: 21x/menit 

- Hasil laborat : 

HGB: 7,6 g/dl 
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 - Hasil laborat: 

HGB: 7,6 

g/dl 

RBC: 3.27 

(10^6/ul) 

HCT: 22,9 % 

WBC:8,44 

(10^3/ul 

PLT: 129 

(10^3/ul) 

  RBC: 3.27 

(10^6/ul) 

HCT: 22,9 % 

WBC:8,44 

(10^3/ul) 

PLT: 129 

(10^3/ul 

  

2 DS : 

- pasien selalu 

mengeluh 

bosan dirumah 

sakit 

- pasien 

mengatakan 

pengen  cepat 

pulang 

kerumahnya 

dan masuk 

sekolah lagi. 

DO : 

- Ekspresi 

wajah pasien 

murung  dan 

gelisah. 

- pasien cemas 

dengan sering 

bertanya-tanya 

tentang 

perkembangan 

kesehatannya, 

Perubahan 

status kesehatan 

Reaksi 

Hospitalis 

asi 

Reaksi Hospitalisasi 

berhubungan dengan 

perubahan status 

kesehatan 

ditandai dengan 

- pasien selalu 

mengeluh bosan 

dirumah sakit 

- pasien mengatakan 

pengen  cepat 

pulang 

kerumahnya  dan 

masuk sekolah 

lagi. 

- Ekspresi wajah 

pasien murung dan 

gelisah. 

- pasien cemas 

dengan sering 

bertanya-tanya 

tentang 

perkembangan 

 

 Tindakan 

hospitalisasi 

 

  

Reaksi 

Hospitalisasi 
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RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN 

 
Tabel 3.7 Rencana Tindakan Keperawatan 

 
No. / 

Tgl 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Rencana 

Tindakan 

Rasional Ttd 

Mhs 

1 / Perubahan 

perfusi jaringan 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

suplai O2 ke 

jaringan 

ditandai dengan 

-  ibu pasien 

mengatakan 

anaknya 

pucat. 

Ibu pasien 

mengatakan 

di diagnosa 

sakit 

thalasemi 

sejak usia 3 

tahun dan 

rutin setiap 

bulanya 

transfusi. 

- k/u cukup 

- pasien pucat 

- konjungtiva 

anemis 

- bibir pucat 

- TTV : 

Tujuan : 

Setelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

1x24 jam 

diharap perfusi 

jaringan 

adekuat. 

 
Kriteria Hasil : 

-k/u baik 

-Pasien tidak 

pucat 

-Konjungtiva 

tidak anemis 

-Warna sklera 

putih tidak 

- TTV : 

TD:90-120/ 

60-80 

mmHg 

N:80-100 

x/menit 

S:36,5 – 37,5 

0C 

RR: 20-30 

x/menit 

1. observasi 1. Perubahan 

perfusi 

jaringan dapat 

menyebakan 

terjadinya 

perubahan TD 

dan penurunan 

RR. 

2. Meningkatkan 

ekspansi paru 

dan 

memaksimalk 

an oksigenasi 

paru untuk 

kebutuhan 

seluler. 

3. Dengan suhu 

yang hangat 

dapat 

meningkatkan 

perfusi 

jaringan. 

4. Mencegah 

Psien 

kelelahan. 

5. Untuk 

meningkatka 

Hb. 

 

8 Juli TTV 

2015  

  

 

 

2. Tinggikan 

 kepala di 

 tempat 

 tidur 

  

 
 
3. Pertahank 

 an suhu 

 lingkunga 

 n agar 

 tetap 

 hangat 

 4. Batasi 

 aktivitas 

 pasien. 

 5. Kolaboras 

 i dengan 

 dokter 
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 TD:100/70 - Hasil laborat dalam    

mmHg : pemberia 

N:65x/menit HGB: 13.3- n terapi 

S:36,20C 16,6 g/dl dan 

RR: RBC: 3,69- tranfusi 

21x/menit 5,46 darah. 

- Hasil laborat: (10^6/ul  

HGB: 7,6 HCT:41,3-  

g/dl 52,1 %  

RBC: 3.27 WBC:3,37-  

(10^6/ul) 8,38  

HCT: 22,9 % (10^3/ul)  

WBC:8,44 PLT: 172-  

(10^3/ul) 378  

- PLT: 129 (10^3/ul)  

(10^3/ul)   

2./ Reaksi 

Hospitalisasi 

berhubungan 

dengan 

perubahan 

status kesehatan 

ditandai dengan 

- pasien  selalu 

mengeluh 

bosan 

dirumah sakit 

pasien 

mengatakan 

pengen   cepat 

pulang 

kerumahnya 

dan masuk 

sekolah lagi. 

Tujuan : 

Setelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

1x24 jam 

diharapkan 

dampak 

hospitalisasi 

minimal. 

Kriteria Hasil : 

Pasien 

tenang,wajah 

tidak murung, 

tidak selalu 

mengeluh dan 

tidak cemas 

1. Lakukan 

pendekatan 

pada 

pasien. 

2. Ciptakan 

lingkungan 

yang tenang 

dan 

nyaman. 

3. Berikan 

motivasi 

pasien 

untuk 

mengungk 

apkan 

pikiran 

dan 

perasaan. 

1. Memudahka  

8 Juli n intervensi 

2015 dan pasien 

 tidak takut. 

 2. Memberikan 

 rasa nyaman 

 pada pasien. 

  

3. Motivasi 

 membantu 

 pasien untuk 

 mengekstern 

 alisasikan 

 kecemasan 

 yang 

 dirasakan. 
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 Ekspresi afek 

dan emosi 

wajah pasien 

murung dan 

 4. Anjurkan 

pada 

keluaraga 

untuk 

sering 

berkunjun 

g. 

4. Agar pasien 

selalu berasa 

seperti 

berada di 

rumah dan 

selalu 

terhibur. 
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TINDAKAN KEPERAWATAN 

 
Tabel 3.8 Tindakan Keperawatan hari ke – 1 (tanggal 8 Juli 2015) 

 
No. Tgl Jam Tindakan Keperawatan Ttd 

Mhs 

Dx. 8 Juli 12.15 1. Mengobservasi TTV : 

TD : 100/70 mmHg N : 65 x/menit 

S : 36,2 0C RR : 21 x/menit 

2. Meninggikan kepala dengan mengatur tempat 

tidur untuk dinaikan ±350 , saat tidur kepala 

lebih tinggi dari badan dengan diganjal 

mengguanakan bantal. 

3. Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat. 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju yang 

tebal. 

- Menganjurkan saat mandi menggunakan 

air hangat. 

4. Membatasi aktivitas pasien. 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 

(makan, minum, dan ke kamar mandi). 

Memberikan infus NaCl 0,9% 10 tpm, 

kemudian memasukkan tranfusi darah. 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 

memeriksa kondisi pasien, mencocokan 

identitas, memeriksa suhu pasien 36,2 

0
C. 

- Kolf ke I ( jam : 13.00- 15.00 wib) 

- Jenis PRC jumlah 125cc 

- Golongan darah O 

 

1 2015  

   

12.30 

   

 
12.35 

   

 

 

 
12.45 

   

13.00 
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Dx. 

2 

8 Juli 

2015 

12.34 1. Melakukan pendekatan pada pasien. 

- Pasien mau mengungkapkan perasaanya 

dia pengen cepat pulang dan masuk 

sekolah lagi, serta dia merasa sudah 

bosen. 

2. Menciptakan lingkungan yang tenang dan 

nyaman. 

- Membatasi pengunjung yang masuk 

diruangan. 

3. Memberikan motivasi pasien untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan. 

- Memberikan semangat untuk pasien 

agar tetap sabar dalam menjalani masa 

pengobatan agar cepat sembuh dan bisa 

bermain dengan teman-temannya lagi. 

4. Menganjurkan pada keluarga untuk sering 

berkunjung. 

  

   

 
12.35 

   

 
12.45 

 

 

Tabel 3.9 Tindakan Keperawatan hari ke – 2 (tanggal 9 Juli 2015) 

 
No. Tgl Jam Tindakan Keperawatan Ttd 

Mhs 

Dx. 9 Juli 08.00 1. Mengobservasi TTV : 

TD : 110/70 mmHg N : 68 x/menit 

S : 37 0C RR : 28 x/menit 

2. Meninggikan kepala dengan mengatur 

tempat tidur untuk dinaikan ±350 , saat tidur 

kepala lebih tinggi dari badan dengan 

diganjal mengguanakan bantal. 

3. Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat. 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju 

yang tebal. 

 

1 2015  

   

08.15 

   

 
08.40 
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08.50 

- Menganjurkan saat mandi 

menggunakan air hangat. 

4. Membatasi aktivitas pasien. 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 

(makan, minum, dan ke kamar mandi). 

5. Memberikan infus NaCl 0,9 % (10 tpm) 

kemudian memasukkan tranfusi darah. 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 

memeriksa kondisi pasien, mencocokan 

identitas, memeriksa suhu pasien 370C. 

- Kolf ke II (jam : 08.00- 10.00 wib) 

- Jenis PRC jumlah 125cc 

- Golongan darah O 

  

 

09.00 

 

22.30 

 

1. Mengobservasi TTV : 

TD : 110/80 mmHg  N : 65 x/menit 

S : 37 0C RR : 28 x/menit 

2. Meninggikan kepala dengan mengatur 

tempat tidur untuk dinaikan ±36,70 , saat 

tidur kepala lebih tinggi dari badan dengan 

diganjal mengguanakan bantal. 

3. Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap 

hangat. 

- Memakaikan selimut saat tidur 

- Menganjurkan untuk memakai baju 

yang tebal. 

- Menganjurkan saat mandi 

menggunakan air hangat. 

4. Membatasi aktivitas pasien. 

- Membantu pasien dalam beraktivitas 

(makan, minum, dan ke kamar mandi). 

5. Memberikan infus NaCl 0,9 % (10 tpm) 

kemudian memasukkan tranfusi darah. 

- Sebelumnya transfusi dimasukkan 

 

 

22.40 

 

 
22.45 

 

 

 

 
22.50 

 

23.00 
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   memeriksa kondisi pasien, mencocokan 

identitas, memeriksa suhu pasien 36,7 

0
C. 

- Kolf ke III (jam 23.00- 01.00 wib) 

- Jenis PRC jumlah 125cc 

- Golongan darah O 

  

Dx. 

2 

9 Juli 

2015 

08.00 

 

 

 

 

 

 
08.15 

 

 

 

 

09.00 

1. Melakukan pendekatan pada pasien. 

- Pasien mau mengungkapkan perasaanya 

dia pengen cepat pulang dan masuk 

sekolah lagi, serta dia merasa sudah 

bosen. 

2. Menciptakan lingkungan yang tenang dan 

nyaman. 

- Membatasi pengunjung yang masuk 

diruangan. 

3. Memberikan motivasi pasien untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan. 

- Memberikan semangat untuk pasien 

agar tetap sabar dalam menjalani masa 

pengobatan agar cepat sembuh dan bisa 

bermain dengan teman-temannya lagi. 

4. Menganjurkan pada keluarga untuk sering 

berkunjung. 
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EVALUASI 

 
Tabel 3.10 Evaluasi hari ke-1 (tanggal 8 Juli 2015 ) 

 
No. Tanggal Jam Evaluasi Ttd 

Mhs 

Dx. 

1 

8 Juli 

2015 

20.00 S : Ibu pasien mengatakan anaknya masih 

pucat 

O : - pasien pucat 

- konjungtiva anemis 

- Bibir pucat 

- sklera ikteri 

- kulit kehitaman 

- TTV : TD:110/70 mmHg 

N: 68 x/menit 

S: 36,2 0C 

RR: 21 x/menit 

- Hasil laborat : 

HGB : 7,6 g/dl 

RBC : 3.27 (10^6/ul) 

HCT : 22,9 % 

WBC : 8,44 (10^3/ul) 

PLT : 229 (10^3/ul) 

A : Masalah belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan No 1 – 5 

 

Dx. 

2 

9 Juli 

2015 

20.00 S : Pasien mengatakan bosan dan kapan 

sembuh bisa pulang kerumah 

O : - Ekspresi afek dan emosi wajah pasien 

murung dan gelisah. 

5. Pasien cemas dengan masih sering 

bertanya-tanya tentang perkembangan 

kesehatannya. 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi nomor 1 – 4 
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EVALUASI 

 
Tabel 3.11 Evaluasi hari ke-2 (tanggal 9 Juli 2015 ) 

 
No. Tanggal Jam Evaluasi Ttd 

Mhs 

Dx. 

1 

9 Juli 

2015 

12.00 S : Ibu pasien mengatakan anaknya masih 

pucat 

O : - pasien pucat 

- konjungtiva anemis 

- Bibir pucat 

- akral dingin 

- TTV : TD:110/70 mmHg 

N: 68 x/menit 

S: 36,2 0C 

RR: 21 x/menit 

- Hasil laborat : 

HGB : 7,6 g/dl 

RBC : 3.27 (10^6/ul) 

HCT : 22,9 % 

WBC : 8,44 (10^3/ul) 

PLT : 229 (10^3/ul) 

A : Masalah belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan No 1 – 5 

 

Dx. 

2 

9 Juli 

2015 

20.00 S :  Pasien mengatakan lebih nyaman dan 

tenang sudah tidak bosan lagi. 

O : - pasien tenang dan tidak gelisah 

- pasien tidak bertanya-tanya lagi tentang 

perkembangan penyakitnya. 

- Ekspresi afek dan emosi wajah pasien 

terlihat ceria. 

A : Masalah teratasi 

P : Hentikan intervensi 
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EVALUASI 

 
Tabel 3.12 Evaluasi hari ke-3 (tanggal 10 Juli 2015 ) 

 
No. Tanggal Jam Evaluasi Ttd 

Mhs 

Dx. 

1 

10 Juli 

2015 

06.00 S : Ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak 

pucat 

O : - pasien tidak pucat 

- Bibir tidak pucat 

- konjungtiva tidak anemis (warna merah 

muda) 

- akral hangat 

- kulit kehitaman 

- TTV : TD:110/70 mmHg 

N: 75 x/menit 

S: 36,7 0C 

RR: 22 x/menit 

- Hasil laborat (tanggal 9 Juli 2015) : 

HGB : 11,2 g/dl 

RBC : 4,51 (10^6/ul) 

HCT : 32,7 % 

WBC : 5,73 (10^3/ul) 

PLT : 185 (10^3/ul) 

A : Masalah teratasi 

P : Hentikan intervensi, pasien pulang 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Pengkajian keperawatan pada kasus thalasemia pada pasien ditemukan konjungtiva 

anemis dan pasien yang pucat. Pada pemeriksaan penunjang nilai Hemoglobin (HGB), 

RBC, dan HCT dibawah normal. 



 

 

 
2. Diagnosa keperawatan yang muncul pada anak “ D “ saat pengkajian yaitu 

perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai O2, , 

Hospitalisasi berhubungan dengan perubahan status kesehatan 

3. Intervensi keperawatan pada anak “ D ” dengan thalasemia dilakukan sesuai 

dengan teori ditinjauan kasus yang kemudian diterapkan sesuai dengan 

masalah keperawatan pada pasien. 

4. Implementasi keperawatan pada anak “ D “ dengan thalasemia yang 

dilakukan harus mengacu pada yang telah disusun sehingga tindakan bisa 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat melibatkan peran orang 

tua terutama ibu sangatlah penting karena mempunyai 
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2. Tahun 2004 - 2010 : SD Negeri 028 Sanipah 

3. Tahun 2010 - 2013 : SMP Negeri 4 Samboja 



 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL 

 

Penlitian tentang asuhan keperawatan anak dengan Thalasemia dalam 

bentuk studi kasus telah dilaksanakan di Ruang Rawat Melati RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda. Pengambilan data dilakukan pada pada tanggal 7– 

15 Mei dengan jumlah sampel sebanhyak dua pasien, dengan hasil sebagai 

berikut: 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Rawat Melati RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie yang terletak di Jalan Palang Merah No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu 

Kota Samarinda Kalimantan Timur. RSUD ini dibangun pada tahun 1933 dan 

merupakan rumah sakit tipe A yaitu sebagai rumah sakit rujukan yang 

didalamnya terdapat fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Poliklinik Spesialis, 

Laboratorium, Instalasi Bedah Sentral, Apotek, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, 

Kamar Jenazah, Fisioterapi, Ruang Kemoterapi, CSSD, Ruang Intensif Terpadu, 

Ruang Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Gedung Paviliun, Instalasi Rawat Inap 

(kelas I, II, III, dan VIP). 

Ruang Rawat Melati merupakan ruang perawatan anak yang menyediakan 

tempat tidur, dengan tenaga perawat orang, dikter spesialis anak orang. Kasus 

penyakit yang terdapat di ruang perawatan anak diantaranya anak dengan 

 

 

 

 
 

 



 

 

Tabel 4.1 Biodata Pasien Anak dengan Thalasemia di 
RSUD AWS 

Tabel 4.2 Riwayat Penyakit Pasien Anak dengan Thalasemia di RSUD 
AWS 

 

 
penyakit sistem respirasi, gastrointestinal, penyakit infeksi, dan penyakit kelainan 

darah. 

 

 

4.1.2 Pengkajian 
 

 

 

 
 

Identitas Klien Anak 1 Anak 2 

Nama Anak “H” Anak “A” 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 

Umur 2 tahun 2 bulan 3 tahun 5 bulan 

Tanggal lahir 10 Maret 2017 6 Desember 2015 

Agama Islam Islam 

Alamat Jl. Rukun, Samarinda 
Sebrang 

Jl. A Wahab Syahranie 

Diagnosa Medis Thalasemia Thalasemia 

Nomor Register 01.03.91.xx 96.05.87..xx 

MRS/ Tgl Pengkajian 7 Mei 2019/7 Mei 2019 13 Mei 2019/13 Mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 
Data Subjektif Anak 1 Anak 2 

Keluhan Utama Lemah Lemah 

Riwayat 

Penyakit 

Sekarang 

Ibu pasien mengatakan anaknya 

baru sembuh dari batuk 3 hari yang 

lalu, kemudian pasien tidak nafsu 

makan dan hanya mau minum ASI. 
Pasien tampak pucat dan lemas. 

Paisen baru 3 minggu lalu 

melakukan transfui di RS. Pada 

tanggal 7 mei 2019 pasien dibawa 

periksa ke Poliklinik RSUD AWS 

lalu dianjurkan untuk rawat inap  di 

ruang Melati. Saat dilakukan 

pengkajian   pasien   tampak  lemas 

Ibu pasien mengatakan anaknya 

tampak pucat beberapa hari terakhir 

dan sudah waktunya untuk 

memeriksakan kesehatannya untuk 
melakukan rutinitas transfuse darah 

setiap sebulan sekali. Saat dilakukan 

pengkajian pada tanggal 13 mei 2019 

pasien tampak pucat dan tidak nafsu 

makan, hasil pemeriksaan 

laboratorium didapatkan  .  Leukosit : 

15.000 sel/mm , Hemoglobin : 6,3 

g/dl , Hematokrit : 28 % , Trombosit : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 dan pucat dan hasil pemeriksaan 

laboratorium didapatkan Leukosit : 

14.000 sel/mm, Hemoglobin : 7,1 
g/dl, Hematokrit : 26,7 % , 

Trombosit : 312.000/mm3 

280.000/mm3 

Riwayat 

Kehamilan dan 
Kelahiran 

Ibu pasien mengatakan dalam masa 

kehamilan tidak ada masalah 
dengan kandungan, ibu 

mengandung selama 9 bulan dan 

lahir secara normal/spontan dibantu 

tenaga medis bidan.  Ibu 

mengatakan saat lahir BB pasien 

2.300 gram dan PB 40 cm. 

Ibu pasien mengatakan dalam masa 

kehamilan tidak ada masalah dengan 
kandungan, ibu mengandung selama 

9 bulan dan lahir secara 

normal/spontan dibantu tenaga medis 

bidan. Ibu mengatakan saat lahir BB 

pasien 2.400 gram dan PB 43 cm. 

Riwayat 

Kesehatan 

Dahulu 

Ibu pasien mengatakan sejak lahir 

pasien sering demam naik turun, 

berat badan sulit naik, dan ISPA. 

Saat pasien usia 11 bulan, pasien 

batuk berdahak hingga sesak dan 

disertai demam naik turun selama 2 

minggu kemudian diperiksakan ke 

RS ternyata kadar Hb hanya 6 g/dl. 
Setelah melakukan pemeriksaan 

dan terdiagnosis menderita 

Thalasemia pasien rutin menjalani 

transfusi 4 minggu sekali. 

Ibu pasien mengatakan sejak lahir 

pasien sering demam naik turun dan 

berat badan sulit naik. Saat pasien 

usia 9 bulan, pasien demam naik 

turun selama 10 hari kemudian 

diperiksakan ke RS ternyata kadar Hb 

hanya 6,4 g/dl. Setelah melakukan 

pemeriksaan dan terdiagnosis 
menderita Thalasemia pasien rutin 

menjalani transfusi 4 minggu sekali. 

Riwayat 

Kesehatan 
Keluarga 

Ibu pasien mengatakan dari 

keluarga tidak ada yang menderita 
penyakit keturunan. 

Ibu pasien mengatakan dari keluarga 

tidak ada yang menderita penyakit 
keturunan. 

Riwayat 

Tumbuh 

Kembang 

Ibu pasien mengatakan BB 10 kg 

dan TB 82 cm, sudah bisa 

mengucapkan 1-2 kosa kata, bisa 

berlari dan bermain bola. 

Ibu pasien mengatakan BB 12 kg dan 

TB 90 cm, sudah bisa menyebutkan 

nama dan usianya, dapat berhitung 1 

sampai 5, dpat mengikuti perintah 
sederhana. 

 

 

 

 

 

 
 

Data Subjektif Anak 1 Anak 2 

Pola nutrisi dan 
metabolic 

Frekuensi makan 3 kali sehari, 2-3 sendok 
makan, jenis makanan nasi, lauk, sayur 

dan buah, dan susu. 

Frekuensi makan 3 kali sehari, 3-4 sendok 
makan, jenis makanan nasi, lauk, sayur dan 

buah, dan susu. 

Pola aktivitas dan 

latihan 

Kegiatan bermain di rumah sakit tidak ada Kegiatan bermain di rumah sakit tidak ada 

Pola tidur Tidur siang ± 1 jam per hari, malam hari ± Tidak ada Tidur siang , malam hari ± 7 jam 



 

 

Tabel 4.4 Hasil pengkajian Pemeriksaan Fisik Pasien Anak dengan 
Thalasemia di RSUD AWS 

Tabel 4.5 Hasil Anamnesis Pemeriksaan Fisik Pasien Anak dengan 
Thalasemia di RSUD AWS 

 

 
 

 6 jam per hari, tidak ada keluhan sulit 

tidur 

per hari, tidak ada keluhan sulit tidur 

Pola eliminasi Belum ada buang air besar, buang air kecil 

frekuensi 3 kali sehari warna kuning 
jernih dan tidak ada gangguan ataupun 
kelainan 

Buang air besar 1 kali sehari, buang air kecil 

4 kali sehari, warna kuning jernih dan tidak 
ada gangguan ataupun kelainan 

Pola kebersihan diri Mandi 2 kali sehari, gosok gigi 1 kali 

sehari, belum ada potong kuku, belum ada 
cuci rambut 

Mandi 2 kali sehari, gosok gigi 1 kali sehari, 

belum ada potong kuku, belum ada cuci 
rambut 

Pola hubungan dan 

peran 

Pengasuh anak adalah orang tua, 

hubungan dalam keuarga adalah anak, 

hubungan dengan teman sebaya baik, 

hubungan dengan orang lain baik, 
perhatian pada lawan bicara baik 

Pengasuh anak adalah orang tua, hubungan 

dalam keuarga adalah anak, hubungan 

dengan teman sebaya baik, hubungan dengan 

orang lain baik, perhatian pada lawan bicara 
baik 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observasi Anak 1 Anak 2 

Keadaan Umum KU lemah, pasien berbaring di 

tempat tdur, dan terpasang IVFD 

KU lemah, pasien berbaring di 

tempat tdur, dan terpasang IVFD 

Kesadaran Kesadaran compos mentis & GCS 

E4M6V5 

Kesadaran compos mentis & GCS 

E4M6V5 

Pemeriksaan tanda- 

tanda vital 

RR : 23 x/i 

N : 80 x/i 

S : 37 oC 

RR : 22 x/i 

N  :  92  x/i 

S : 36,4 oC 

Kenyamanan/ 
Nyeri 

Tidak ada nyeri Tidak ada nyeri 

 

 
 

 
 

Pemeriksaan fisik Anak 1 Anak 2 

A. Pemeriksaan kepala 
1) Kepala 

Bentuk kepala makro, wajah 

simetris, Kulit kepala bersih. 
Penyebaran rambut merata 

berwarna hitam rambut mudah 

dicabut, Ubun-ubun besar dan 

tidak ada kelainan. 

Bentuk kepala makro, wajah 

simetris, Kulit kepala bersih. 
Penyebaran rambut merata 

berwarna hitam rambut mudah 

dicabut, Ubun-ubun besar dan 

tidak ada kelainan. 

2) Telinga Bentuk telinga sedang, simetris 
kanan dan kiri. Lubang telinga 

bersih, tidak ada serumen 

berlebih, pendengaran berfungsi 
dengan baik. 

Bentuk telinga sedang, simetris 
kanan dan kiri. Lubang telinga 

bersih, tidak ada serumen 

berlebih, pendengaran berfungsi 
dengan baik. 



 

 

 

 
 

   

3) Mata Mata lengkap, simetris kanan dan 

kiri., kornea mata jernih kanan 

dan kiri. Konjuntiva anemis dan 
sclera ikterik Kelopak 

mata/palepebra tidak ada 

pembengkakan. Adanya reflek 

cahaya pada pupil dan bentuk 

isokor kanan dan kiri, iris kanan 

kiri berwarna hitam, tidak ada 

kelainan. 

Mata lengkap, simetris kanan dan 

kiri., kornea mata jernih kanan 

dan kiri. 
Konjuntiva anemis dan sclera 

ikterik Kelopak mata/palepebra 

tidak ada pembengkakan. Adanya 

reflek cahaya pada pupil dan 

bentuk isokor kanan dan kiri, iris 

kanan kiri berwarna hitam, tidak 

ada kelainan. 

4) Hidung Tidak ada pernafasan cuping 

hidung, dan tidak ada kelainan. 

Tidak ada pernafasan cuping 

hidung, dan tidak ada kelainan. 

5) Mulut Keadaan mukosa bibir kering dan 
pucat. Tidak terdapat caries pada 

gigi Tonsil ukuran normal uvula 

letak simetris ditengah . 

Keadaan mukosa bibir kering dan 
pucat. terdapat caries pada 

gigi.Tonsil ukuran normal uvula 

letak simetris ditengah . 

B. Pemeriksaan leher Kelenjar getah bening teraba, 

tiroid teraba, posisi trakea letak 

ditengah tidak ada kelainan. 

Kelenjar getah bening teraba, 

tiroid teraba, posisi trakea letak 

ditengah tidak ada kelainan 

C. Pemeriksaan thorak 

sistem pernafasan 

a. Inspeksi thorak 
b. Palpasi 

c. Perkusi 

d. Auskultasi 

Tidak ada sesak nafas, batuk dan 

secret. Bentuk dada simetris, 

irama nafas teratur, pola nafas 

normal,tidak ada otot bantu 

pernafasan, vocal permitus dan 

ekspansi paru anterior dan 
posterior dada normal, perkusi 

sonor, auskultasi suara nafas 

vesikuler. 

Tidak ada sesak nafas, batuk dan 

secret. Bentuk dada simetris, 

irama nafas teratur, pola nafas 

normal,tidak ada otot bantu 

pernafasan, vocal permitus dan 

ekspansi paru anterior dan 
posterior dada normal, perkusi 

sonor, auskultasi suara nafas 

vesikuler. 

D. Pemeriksaan jantung 

a.Inspeksi dan 

palpasi 

b. Perkusi batas 
jantung 

c. Auskultasi 

Pada pemeriksaan inspeksi CRT 
>3 detik tidak ada sianosis. Pada 

pemeriksaan palpasi iktus kordis 

teraba hangat. Perkusi batas 

jantung : Basic jantung berada di 

ICS II dari lateral ke media linea , 

para sterna sinistra, tidak melebar, 

Pinggang jantung berada di ICS 

III dari linea para sterna kiri, tidak 

melebar, Apeks jantung berada di 
ICS V dari linea midclavikula 

sinistra, tidak melebar. 

Pemeriksaan auskultasi : bunyi 

jantung I saat auskultasi terdengar 

bunyi jantung normal dan regular, 

bunyi jantung II : saat auskultasi 

terdengar bunyi jantung normal 

dan regular, bunyi jantung 

tambahan : tidak ada bunyi 

jantung tambahan, dan tidak ada 

kelainan. 

Pada pemeriksaan inspeksi CRT 
>3 detik tidak ada sianosis. Pada 

pemeriksaan palpasi iktus kordis 

teraba hangat. Perkusi batas 

jantung : Basic jantung berada di 

ICS II dari lateral ke media linea , 

para sterna sinistra, tidak melebar, 

Pinggang jantung berada di ICS 

III dari linea para sterna kiri, tidak 

melebar, Apeks jantung berada di 
ICS V dari linea midclavikula 

sinistra, tidak melebar. 

Pemeriksaan auskultasi : bunyi 

jantung I saat auskultasi terdengar 

bunyi jantung normal dan regular, 

bunyi jantung II : saat auskultasi 

terdengar bunyi jantung normal 

dan regular, bunyi jantung 

tambahan : tidak ada bunyi 

jantung tambahan, dan tidak ada 

kelainan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

E. Pemeriksaan Sistem 

Pencernaan 

a. Inspeksi 

b. Palpasi 

c. Perkusi 
d. Auskultasi 

Inspeksi : Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan/masa tidak 

ada pada perut, tidak tampak 
bayangan pembuluh darah pada 

abdomen, tidak ada luka operasi. 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, 

tidak ada massa. 

Perkusi : timpani 

Auskultasi : peristaltic 5x/menit 

Inspeksi : Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan/masa tidak 

ada pada perut, tidak tampak 
bayangan pembuluh darah pada 

abdomen, tidak ada luka operasi . 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, 

tidak ada massa. 

Perkusi : timpani 

Auskultasi : peristaltic 6x/menit 

F. Sistem Persyarafan reflek fisiologis : patella (-), 

reflek patofisiologis : babinski (-) 

tidak ada gangguan pandangan, 
gangguan pendengaran, dan 

gangguan penciuman. 

reflek fisiologis : patella (-), 

reflek patofisiologis : babinski (-) 

tidak ada gangguan pandangan, 
gangguan pendengaran, dan 

gangguan penciuman. 

G. Pemeriksaan 

muskuluskeletal dan 

Integumen 

Pergerakan sendi bebas, tidak ada 

kelainan ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulang belakang, turgor 

kulit baik. 

Kekuatan otot : 

5 5 

5  5 

Pergerakan sendi bebas, tidak ada 

kelainan ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulang belakang, turgor 

kulit baik 

Kekuatan otot : 

5 5 

5  5 

 
Tidak ada edema. Tidak ada edema 

H. Sistem Genetalia – 
Anus 

Scrotum sudah turun dan tidak 

ada kelainan. 

Scrotum sudah turun dan tidak 

ada kelainan. 

 

 

 

 

 

 
Tindakan Anak 1 Anak 2 

Pemeriksaan penunjang Jenis pemeriksaan Jenis pemeriksaan 
 Laboratorium tanggal Laboratorium tanggal 
 07/05/2019 (MRS) 13/05/2019 (MRS) 
 1. Leukosit : 14.000 sel/mm 1. Leukosit : 15.000 sel/mm 
 2. Hemoglobin : 7,1 g/dl 2. Hemoglobin : 6,3 g/dl 

 3. Hematokrit : 26,7 % 
4. Trombosit : 312.000/mm3 

3. Hematokrit : 28 % 
4. Trombosit : 280.000/mm3 

 Jenis pemeriksaan Jenis pemeriksaan 
 Laboratorium tanggal Laboratorium tanggal 
 10/05/2019 16/05/2019 
 1. Leukosit : 17.000 sel/mm 1. Leukosit : 18.000 sel/mm 
 2. Hemoglobin : 10,6 g/dl 2. Hemoglobin : 10,8 g/dl 

 3. Hematokrit : 36,2 % 
4. Trombosit : 266.000/mm3 

3. Hematokrit : 38,7 % 
4. Trombosit : 340.000/mm3 



 

 

4.1.3 Diagnosa Keperawatan (DK) 

Tabel 4.8 Daftar Diagnosa Keperawatan Pasien Anak dengan Thalasemia di 
RSUD AWS 

 

Tabel 4.7 Penatalaksanaan terapi Pasien Anak dengan Thalasemia di 

RSUD AWS 

 
Penatalaksanaa Terapi 

Anak 1 Anak 2 

1. Exjade 500 mg (Oral) 1 x 1 

2. Vitamin C (Oral) 1 x 1 

3. Asam Folat (Oral) 1 x 1 

4. NaCl 0,9% (IVFD) 
5. PRC 180 cc (IVFD) 2 hari 

1. Exjade 500 mg (Oral) 1 x 1 

2. Vitamin C (Oral) 1 x 1 

3. Asam Folat (Oral) 1 x 1 

4. NaCl 0,9% (IVFD) 
5. PRC 180 cc (IVFD) 2 hari 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

No 

Anak 1 Anak 2 

Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

1 07/05/2019 (D.0009) Perfusi Perifer 

Tidak Efektif berhubungan 
dengan Penurunan 

Konsentrasi Hemogblobin, 

ditandai dengan 

DS : 

  Ibu mengatakan pasien 

tampak pucat dan 

lemah 

DO : 

 Pasien tampak pucat 

 Pasien tampak lemah 

 Akral dingin 

 Nadi 80 x/m 

 Hb 7,1 g/dl 

13/05/2019 (D.0009) Perfusi Perifer 

Tidak Efektif berhubungan 
dengan Penurunan 

Konsentrasi Hemogblobin, 

ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan 

pasien tampak pucat 

dan lemah 

DO: 

 Pasien tampak pucat 

 Pasien tampak lemah 

 Akral dingin 

 Nadi 92 x/m 

 Hb 6,3 g/dl 



 

 

 

 
 

2 07/05/2019 (D.0019) Defisit Nutrisi 

Berhubungan dengan 

Kurangnya Asupan 
Makanan, ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

kuranf nafsu makan 

 Ibu mengatakan BB 

pasien sejak lahir sulit 

naik 

 Ibu mengatakan pasien 

hanya ingin minum 

susu 

DO : 

 Pasien tampak kurus 

 Pasien hanya mau 

minum susu saja 

 A: BB 10 kg, TB 82 

cm, LILA 9, IMT 14,8 

(BB kurang) 

B: HB 7,1 g/dl, HT 

26,7% 

C: turgor kulit baik, 

tampak lemah 

D: BTKTP, frekuensi 
3x sehari, setiap makan 

habis 2-3 sendok 

13/05/2019 Defisit Nutrisi 

Berhubungan dengan 

Kurangnya Asupan 
Makanan, ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

kurang nafsu makan 

 Ibu mengatakan pasien 

tidak pernah 

menghabiskan 

makanannya 

DO: 

 Pasien tampak kurus 

 Pasien hanya makan 3- 
4 sedok makan saja 

 A: BB 12 kg, TB 90 

cm, LILA 10, IMT 14,8 

(BB kurang) 

B: HB 6,3 g/dl, HT 

28% 

C: turgor kulit baik, 

tampak lemah 

D: BTKTP, frekuensi 

3x sehari, setiap makan 

habis 3-4 sendok 

3  (D.0056) Intoleransi 

Aktivitas Berhubungan 

dengan Ketidakseimbangan 

Antara Suplai dan 

Kebutuhan Oksigen, 

ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

tampak lemah 

 Ibu mengatakan pasien 

mudah sekali lelah saat 
beraktivitas 

 Ibu mengatakan pasien 

tampak pucat 

DO : 

 HB 7,1 g/dl 

 Pasien tampak lemah 

 Nadi 

 Pasien hanya berbaring 

di tempat tidur 

 (D.0056) Intoleransi 

Aktivitas Berhubungan 

dengan Ketidakseimbangan 

Antara Suplai dan 

Kebutuhan Oksigen, 

ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

mengeluh lelah 

 Ibu mengatakan pasien 

tidak banyak 
beraktivitas 

 Ibu mengatakan pasien 

tampak pucat 

DO : 

 HB 6,3 g/dl 

 Pasien tampak lemah 

 Nadi 

 Pasien hanya berbaring 

di tempat tidur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Intervensi Keperawatan 

 

 
 

4  (D.0142) Resiko Infeksi 

berhubungan dengan 

Ketidakadekuatan 
Pertahanan Tubuh 

Sekunder: Penurunan 

Hemoglobin, ditandai 

dengan 

DS : - 
 

DO : 

 HB 7,1 g/dl 

 Leukosit 14.000 sel/mm 

 Pasien merasa lemah 

 (D.0142) Resiko Infeksi 

berhubungan dengan 

Ketidakadekuatan 
Pertahanan Tubuh 

Sekunder: Penurunan 

Hemoglobin, ditandai 

dengan 

DS : - 
 

DO : 

 HB 6,3 g/dl 

 Leukosit 15.000 

sel/mm 

 Pasien merasa lemah 

5  (D.0106) Gangguan 

Tumbuh Kembang 

berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampuan Fisik, 

ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

tidak nafsu makan 

 Berat badan sulit naik 

DO: 

 Pasien terlihat kurus 

 Pasien terlihat lemah 

 (D.0106) Gangguan 

Tumbuh Kembang 

berhubungan dengan Efek 

Ketidakmampuan Fisik, 

ditandai dengan 

DS : 

 Ibu mengatakan pasien 

tidak nafsu makan 

 Berat badan sulit naik 

DO: 

 Pasien terlihat kurus 

 Pasien terlihat lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 
DK 

Kep 

Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Intervensi 

Keperawatan 

1 07 / 05 / 2019 

13 / 05 / 2019 
Perfusi Perifer 

Tidak Efektif 

berhubungan 

dengan Penurunan 

Konsentrasi 

Hemogblobin 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan 

perfusi perifer kembali 

efektif. 

Kriteria Hasil 
1. Pengisian CRT <3 

detik 

2. Nadi perifer stabil 
3. Akral hangat 

4. Warna kulit 

kemerahan 

5. Hemoglobin dalam 

batas normal 

1.1 Monitor adanya 

daerah tertentu yang 

hanya peka terhadap 

panas/dingin/tajam/t 

umpul 

1.2 Monitor adanya 

pretase 

1.3 Instruksikan 

keluarga untuk 
mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau 

laserasi 

1.4 Observasi pengisian 

kapiler (<2 detik), 



 

 

 

 
 

    akral dan warna 

kulit 

1.5 Monitor TTV 
1.6 Kolaborasi 

pemberian transfuse 

2 07 / 05 / 2019 

13 / 05 / 2019 
Defisit Nutrisi 

Berhubungan 

dengan 

Kurangnya 

Asupan Makanan 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan asupan 

makanan menjadi 

adekuat. 

Kriteria Hasil 

1. Nafsu makan 

meningkat 

2. Berat badan ideal 

sesaui dengan tinggi 

badan 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

4. Tidak terjadi 

penurunan berat 

badan yang berarti 

2.1 Kaji adanya alergi 

makanan 

2.2 Kolaborasi dengan 

ahli gizi untuk 

menentukan jumlah 

kalori dan nutrisi 

yang dibutuhkan 

pasien 

2.3 Berikan diet yang 

mengandung tinggi 

serat untuk 

mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada 

orang tua untuk 

meningkatkan intake 

adekuat 

2.5 Anjurkan kepada 

orang tua untuk 

memberikan makan 

sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

3 07 / 05 / 2019 
13 / 05 / 2019 

Intoleransi 

Aktivitas 

Berhubungan 
dengan 

Ketidakseimbang 

an Antara Suplai 

dan Kebutuhan 

Oksigen 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan 
pasien dapat beraktivitas 

kembali. 

Kriteria Hasil 

1. Tanda-tanda vital 

dalam batas normal 

2. Mampu beraktivitas 

secara mandiri 

3. Keseimbangan 

antara aktivitas dan 

istirahat 

4. Berpartisipasi dalam 
aktivitas fisik 

3.1 Observasi 
adanya pembatasan 

klien dalam 

melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor 

yang menyebabkan 

kelelahan 

3.3 Monitor nutrisi dan 

sumber energy yang 

adekuat 

3.4 Monitor pasien akan 

adanya kelelahan 
fisik dan emosi 

secara berlebihan 

3.5 Monitor respon 

kardivaskuler terha 

dap aktivitas (sesak 

nafas & pucat) 

4 07/05/2019 
13/05/2019 

Resiko Infeksi 

berhubungan 

dengan 

Ketidakadekuatan 
Pertahanan Tubuh 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan 

resiko infeksi tidak 
terjadi. 

4.1 Batasi pengunjung 
bila perlu. 

4.2 Instruksikan pada 

pengunjung untuk 

mencuci tangan saat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Sekunder: 

Penurunan 

Hemoglobin 

Kriteria Hasil 
1. Pasien bebas dari 

tanda dan gejala 

infeksi 

2. Jumlah leukosit 

dalam batas normal 

3. Menunjukkan 

perilaku hidup sehat 

berkunjung dan 

setelah berkunjung 

meninggalkan 
pasien. 

4.3 Cuci tangan sebelum 

dan sesudah 

tindakan 

keperawatan. 

4.4 Pertahankan 

lingkungan aseptic 

selama pemasangan 

alat. 

4.5 Monitor tanda dan 

gejala infeksi 

sistemik dan lokal. 
4.6 Dorong masukan 

nutrisi yang cukup. 

4.7 Ajarkan pasien dan 

keluarga tanda dan 

gejala infeksi 

5 07 / 05 / 2019 
13 / 05 / 2019 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

berhubungan 

dengan Efek 
Ketidakmampuan 

Fisik 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan keluarga 

dapat memonitor tumbuh 
kembang pasien. 

Kriteria Hasil: 
1. Pengetahuan 

orangtua terhadap 

perkembangan anak 

meningkat 

2. Orangtua dapat 

menstimulus anak 

secara mandiri 
3. Tumbuh kembang 

sesuai dengan usia 

5.1 Berikan diet tinggi 

nutrisi yang 

seimbang 

5.2 Pantau tinggi dan 

berat badan 
gambarkan pada 

grafik pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas 

yang sesuai dengan 

usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua 

orangtua bagaimana 

cara menstimulus 

tumbuh kembang 

anak 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
No Tannggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

1 
 
 

 

2 

07/05/19 

07.40 
 

 
08.00 

1.5 Menghitung nadi dan 
mengukur suhu 

 

 

2.1 Menanyakan adanya alergi 

Nadi : 80x/m dan Suhu tubuh pasien : 
37oC 

 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 

 



 

 

 

 
 

 
 

3 

 

 

 

4 

 

 

 
 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 
 

11 

 

 

 

12 
 

13 

 

 

 

 

14 
 

 

15 
 

 

 

16 

 
 

08.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 
 

08.10 

 

08.15 

 

 

 

 

08.15 

 

 

 

 
08.20 

 

08.25 

 

 

 

 

08.30 

 

 
 

08.35 

 

 

 

08.40 
 

08.45 

 

 

 

 

08.50 
 

 

09.55 
 

 

 

09.05 

makanan 
 

3.1 Mengobservasi adanya 

batasan pasien dalam 

beraktivitas 

 

1.1 memeriksa apakah ada 

daerah tertentu yang hanya 
peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tumpul 

 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

2.3 Menganjurkan makan 

makanan yang kaya akan 

serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

3.2 Mengkaji factor yang 

menyebabkan kelelahan 

 

 
 

2.6 Mengukur berat badan 

 

2.4 Menganjurkan kepada 

orangtua untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi pasien 

 

3.4 Memonitor pasien akan 

adanya kelelahan fisik 

 
 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energy yang adekuat 

 

 

1.2 Memeriksa adanya pretase 
 

1.4 Mengobservasi pengisian 

kapiler (<2 detik), akral, 

dan warna kulit 

 

 

4.7 Memonitor tanda dan gejala 
infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 
kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (sesak nafas & pucat) 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptic selama 

melakukan tindakan invasive 

alergi makanan 
 

Ibu mengatakan pasien hanya 

berbaring di tempat tidur 

 

 

Tidak ada 

 
 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

 

Ibu mengatakan pasien tidak nafsu 

makan dan Hb rendah 

 

 
BB pasien 10 kg 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

 

 
Pasien tampak lemah berbaring di 

tempat tidur 

 

 
Pasien tidak nafsu makan dan hanya 

menghabiskan 2-3 sendok saja 

Tidak ada pretase 

CRT >3 detik, akral dingin, dan warna 

kulit pucat 

 

 

 

 
Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

 

 
RR 23x/m dan pasien tampak pucat 

 

 
Perawat sudah melakukan dengan baik 

 



 

 

 

 
 

 
 

17 

 
 

09.30 

 
 

4.6 Mendorong auspan nutrisi 

 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

  yang cukup  

18 09.50 4.7 Mengajarkan kepada pasien Keluarga dapat memahami tanda dan 
  dan keluarga tanda dan gejala gejala infeksi 

  infeksi  

 
19 

 
10.20 

 
4.1 Membatasi 

pengunjung yang datang 

Keluarga memahami anjuran dari 

perawat 

 

20 

 

10.40 

 

1.5 Mengukur suhu 

 

Suhu tubuh pasien : 37oC 

 

21 

 

11.00 

 

1.6 Memberikan transfusi darah PRC 90 cc habis dalam waktu 2 jam 

  menggunakan infus pump  

 
22 

 
13.10 

 

5.2 mengukur bb dan tb pasien 
Bb 10 kg dan tb 80 cm 

 

23 

 

13.15 
 

5.3 mengajarkan kepada 

 

Keluarga dapat memahami 

  orangtua cara menstimulasi  

  anak  

No Tannggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan  

1 08/05/19 1.5 Menghitung nadi dan Nadi : 90x/m dan Suhu tubuh pasien :  

 07.40 mengukur suhu 36,4oC 

 

2 
 

08.00 
 

2.1 Menanyakan adanya alergi 
 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 

  makanan alergi makanan 

3 08.05 3.1 Mengobservasi adanya Pasien tampak duduk di tempat tidur 
  batasan pasien dalam sambil bermain 

  beraktivitas  

4 08.05 1.1 memeriksa apakah ada Tidak ada 
  daerha tertentu yang hanya  

  peka terhadap  

  panas/dingin/tajam/tumpul  

5 08.10 2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

6 08.15 2.3 Menganjurkan makan 
 

  makanan yang kaya akan serat Ibu memahami anjuran dari perawat 

  untuk mencegah konstipasi  

7 08.20 2.6 Mengukur berat badan 
 

BB pasien 10 kg 



 

 

 

 
 

8 
 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 
 

 

16 

 

 

 

17 

 

 
 

18 

 

 

 

19 

 
 

20 

08.25 
 

 

 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

08.40 

 

08.45 

 

 

 

08.50 

 

 

09.05 

 

 

 

09.30 
 

 

09.50 

 

 

 

09.55 

 

 
 

10.20 

 

 

 

10.40 

 
 

11.00 

2.4 Menganjurkan kepada 

orangtua untuk meningkatkan 

asupan nutrisi pasien 
 

3.4 Memonitor pasien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energy yang adekuat 

 

1.2 Memeriksa adanya pretase 

 

1.4 Mengobservasi pengisian 

kapiler (<2 detik), akral, dan 

warna kulit 

 

4.7 Memonitor tanda dan gejala 

infeksi 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptic selama 

melakukan tindakan invasive 

 

4.6 Mendorong auspan nutrisi 

yang cukup 

 

4.7 Mengajarkan kepada pasien 

dan keluarga tanda dan gejala 

infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (nafas sesak & pucat) 
 

4.1 Membatasi 

pengunjung yang datang 

 

 

1.5 Mengukur suhu 

 
 

1.6 Memberikan transfusi darah 

menggunakan infus pump 

Ibu memahami anjuran dari perawat 
 

 
Pasien tampak bermain di tempat tidur 

 

 
Pasien hanya makan 3-4 sendok saja 

 

 
Tidak ada pretase 

CRT >2 detik, akral hangat, dan warna 

kulit pucat 

Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

 

 

 

 
Perawat sudah melakukan dengan baik 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
Keluarga dapat memahami tanda dan 

gejala infeksi 

 

 
RR 23x/m dan pasien tampak pucat 

 

 
Keluarga memahami anjuran dari 

perawat 

Suhu tubuh pasien : 36,4oC 

 

 
PRC 90 cc habis dalam waktu 2 jam 

 

No Tannggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan  

 

1 
 

 

 

2 

 
 

3 

 

09/05/19 
07.40 

 

 

08.00 

 
 

08.05 

 

1.5 Menghitung nadi dan 
mengukur suhu 

 

 

2.1 Menanyakan adanya alergi 

makanan 
 

3.1 Mengobservasi adanya 

batasan pasien dalam 

 

Nadi : 88x/m dan Suhu tubuh pasien : 
36,5oC 

 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 

alergi makanan 
 

Pasien dapat beraktivitas dan bermain 

seperti biasa 

 



 

 

 

 
 

 
 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 
 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 
 

 

 

15 

 

 

 

16 

 
 

 

17 

 
 

08.05 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.15 

 

 

 

 

08.20 

 

08.25 

 

 

 
 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

 

08.40 

 

08.45 

 

 

 

08.50 

 

 

09.05 

 
 

 

 

09.30 

 

 

 

09.50 

 
 

 

09.55 

beraktivitas 
 

1.1 memeriksa apakah ada 

daerha tertentu yang hanya 

peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tumpul 

 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

2.3 Menganjurkan makan 

makanan yang kaya akan 

serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

2.6 Mengukur berat badan 

 

2.4 Menganjurkan kepada 

orangtua untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi pasien 
 

3.4 Memonitor pasien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

3.3 Memontor nutrisi dan 

sumber energy yang adekuat 

 

 

1.2 Memeriksa adanya pretase 

 

1.4 Mengobservasi pengisian 

kapiler (<2 detik), akral, 

dan warna kulit 

 

4.7 Memonitor tanda dan gejala 

infeksi 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptic selama 
melakukan tindakan 

invasive 

 

4.6 Mendorong auspan nutrisi 

yang cukup 

 

 

4.7 Mengajarkan kepada pasien 

dan keluarga tanda dan 
gejala infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (nafas sesak & 

pucat) 

 
 

Tidak ada 

 

 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

BB pasien 10 kg 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

 

 
Pasien sudah dapat bermain dan 

berjalan-jalan sekitar kamar 

Pasien makan 3-4 sendok saja 

 

 
Tidak ada pretase 

CRT <2 detik, akral hangat, dan warna 
kulit kemerahan 

 

 
Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

 

 
Perawat sudah melakukan dengan baik 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
Keluarga dapat memahami tanda dan 

gejala infeksi 
 

 
RR 22x/m dan kulit pasien sdh tampak 

kemerahan 

 

 
Keluarga memahami anjuran dari 

 



 

 

 

 
 

 

18 

 

10.20 

 

4.1 Membatasi pengunjung 

yang datang 

perawat  

Tabel 4.11 Pelaksanaan Tindakan Pasien Anak 2 dengan Thalasemia di RSUD 

AWS 
 

No Tanggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

1 
 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 
 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 
 

11 

 

 

 
12 

13/05/19 

07.40 
 

 

08.00 

 
 

08.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 
 

08.10 

 

 

 

08.15 

 

 

 

 

08.15 

 

 

 
 

08.20 

 

08.25 

 

 

 

 

08.30 

 
 

08.35 

 

 

 
08.40 

1.5 Menghitung nadi dan 
mengukur suhu 

 
 

2.1 Menanyakan adanya alergi 

makanan 

 

3.1 Mengobservasi adanya 

batasan pasien dalam 

beraktivitas 

 

1.1 memeriksa apakah ada 

daerah tertentu yang hanya 

peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tumpul 

 
 

 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

 

2.3 Menganjurkan makan 

makanan yang kaya akan 

serat untuk mencegah 

konstipasi 

 

3.2 Mengkaji factor yang 
menyebabkan kelelahan 

 

 

 

2.6 Mengukur berat badan 

 

2.4 Menganjurkan kepada 

orangtua untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi pasien 

 

3.4 Memonitor pasien akan 

adanya kelemahan fisik 
 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energy yang adekuat 

 

 
1.2 Memeriksa adanya pretase 

Nadi : 92x/m dan Suhu tubuh pasien : 
36,4oC 

 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 
alergi makanan 

 

Pasien tampak tidur telentang di 

tempat tidur 

 

 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

 

 
Ibu mengatakan pasien beberapa hari 

terakhir tampak pucat dan tidak 

bersemangat 

 

 
BB pasien 12 kg 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 
 

 

 

Pasien tampak tidur di tempat tidur 

dan tidak ada beraktivitas apapun 

Pasien tidak nafsu makan dan makan 

3-4 sendok saja 

 



 

 

 

 
 

 
 

13 

 
 

08.45 

 
 

1.4 Mengobservasi pengisian 

Tidak ada pretase 
 

 
CRT >2 detik, akral dingin, dan warna 

kulit pucat 

 

 
Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

Perawat sudah melakukan dengan 

baik 

 

 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
Keluarga dapat memahami tanda dan 

gejala infeksi 

 

 
RR 20x/m dan pasien tampak pucat 

 

 
Keluarga memahami anjuran dari 

perawat 

 

 
Suhu tubuh pasien : 37oC 

 

PRC 90 cc habis dalam waktu 2 jam 

 

Bb 12kg dan tb 90cm 

Keluarga dapat memahami 

 

  kapiler (<2 detik), akral, 

  dan warna kulit 

14 08.50 4.7 Memonitor tanda dan gejala 

  infeksi 

15 09.05 4.4 Mempertahankan 
  lingkungan aseptic selama 
  melakukan tindakan 

  invasive 

16 09.30 4.6 Mendorong auspan nutrisi 

  yang cukup 

 

17 
 

09.50 
 

4.7 Mengajarkan kepada pasien 
  dan keluarga tanda dan 

  gejala infeksi 

18 09.55 3.5 Memonitor respon 
  kardiovaskuler terhadap 

  aktivitas (nafas sesak & pucat) 

 

19 
 

10.20 
 

4.1 Membatasi pengunjung 

  yang datang 

 

20 
 

10.40 
 

1.5 Mengukur suhu 

 

21 
 

11.00 
 

1.7 Memberikan transfusi 
  darah menggunakan infus 

  pump 

22 13.10 5.2 mengukur bb dan tb pasien 

 

23 
 

13.15 
 

5.4 mengajarkan kepada 
  orangtua cara menstimulus anak 

No Tannggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

1 14/05/19 

07.40 

1.5 Menghitung nadi dan 
mengukur suhu 

Nadi : 90x/m dan Suhu tubuh pasien : 
36oC 

 

 

2 
 

08.00 
 

2.1 Menanyakan adanya alergi 
 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 

  makanan alergi makanan 

3 08.05 3.1 Mengobservasi adanya Pasien tampak bermain dengan ibunya 
  batasan pasien dalam disekitar kamar 
  beraktivitas  



 

 

 

 
 

4 
 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 
 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 
 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 
11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 
 

 

 

15 

 

 
16 

08.05 
 

 

 

 

 

08.10 

 

 

08.15 

 

 
 

 

 

 

08.20 

 

08.25 

 

 

 
 

 

08.30 

 

 

 

08.35 

 

 

 

 
08.40 

 

 

 

08.45 

 

 

 

 

 

08.50 

 

 

09.05 

 
 

 

 

09.30 

 

 
09.50 

1.1 memeriksa apakah ada 

daerah tertentu yang hanya 

peka terhadap 
panas/dingin/tajam/tumpul 

 
 

2.5 Menganjurkan makan 

sedikit tapi sering 

 

2.3 Menganjurkan makan 

makanan yang kaya akan 

serat untuk mencegah 

konstipasi 
 

 

 

2.6 Mengukur berat badan 

 

2.4 Menganjurkan kepada 

orangtua untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi pasien 

 
 

3.4 Memonitor pasien akan 

adanya kelelahan fisik 

 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan dan 

sumber energy yang adekuat 

 

 

 

1.2 Memeriksa adanya pretase 
 

 

 

1.4 Mengobservasi pengisian 
kapiler (<2 detik), akral, 

dan warna kulit 

 

 

 

4.7 Memonitor tanda dan gejala 

infeksi 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptic selama 

melakukan tindakan 
invasive 

 

4.6 Mendorong auspan nutrisi 

yang cukup 

 
4.7 Mengajarkan kepada pasien 

Tidak ada 
 

 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
 

 

 

 
BB pasien 12 kg 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 

 

 
 
 

Pasien dapat beraktivitas bermain 

bersama ibunya 

 

 
Pasien hanya makan 3-4 sendok saja 

setiap makan 

 

 
Tidak ada pretase 

 

 
CRT >2 detik, akral hangat, dan 
warna kulit pucat 

 

 

 

 
Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

 

 
Perawat sudah melakukan dengan 

baik 
 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
Keluarga dapat memahami tanda dan 

 



 

 

 

 
 

  dan keluarga tanda dan 

gejala infeksi 

gejala infeksi  

17 09.55 3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (nafas sesak & pucat) 

RR 21x/m dan pasien tampak pucat 

 

18 
 

10.20 
 

4.1 Membatasi pengunjung 
yang datang 

 
Keluarga memahami anjuran dari 

perawat 

19 10.40 1.5 Mengukur suhu  
Suhu tubuh pasien : 36oC 

20 11.00 1.8 Memberikan transfusi 

darah menggunakan infus 

pump 

 
PRC 90 cc habis dalam waktu 2 jam 

No Tannggal 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

1 15/05/19 1.5 Menghitung nadi dan Nadi : 90x/m dan Suhu tubuh pasien :  

 07.40 mengukur suhu 36,1oC 

 

2 
 

08.00 
 

2.1 Menanyakan adanya alergi 
 

Ibu mengatakan pasien tidak ada 

  makanan alergi makanan 

 

3 
 

08.05 
 

3.1 Mengobservasi adanya 
 

Pasien tampak beraktivitas dan tidak 
  batasan pasien dalam di tempat tidur saja 

  beraktivitas  

4 08.05 1.1 memeriksa apakah ada Tidak ada 
  daerha tertentu yang hanya  

  peka terhadap  

  panas/dingin/tajam/tumpul  

 
5 

 
08.10 

 
2.5 Menganjurkan makan 

Ibu memahami anjuran dari perawat 

  sedikit tapi sering Ibu memahami anjuran dari perawat 
6 08.15 2.3 Menganjurkan makan  

  makanan yang kaya akan  

  serat untuk mencegah  

  konstipasi  

 

7 
 

08.20 
 

2.6 Mengukur berat badan 
 

BB pasien 12 kg 

8 08.25 2.4 Menganjurkan kepada Ibu memahami anjuran dari perawat 
  orangtua untuk  

  meningkatkan asupan  

  nutrisi pasien  

9 08.30 3.4 Memonitor pasien akan Pasien sudah dapat beraktivitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 
 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 
 

08.35 

 

 

 

 

08.40 

 

 

08.45 

 

 

 

 

08.50 

 

 

09.05 

 

 

 
 

09.30 

 

 

09.50 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

10.20 

adanya kelelahan fisik 
 

 

3.3 Memonitor nutrisi dan 

sumber energy yang adekuat 

 

 

 

1.2 Memeriksa adanya pretase 

 
 

1.4 Mengobservasi pengisian 

kapiler (<2 detik), akral, 

dan warna kulit 

 

 

4.7 Memonitor tanda dan gejala 

infeksi 

 

4.4 Mempertahankan 

lingkungan aseptic selama 

melakukan tindakan 

invasive 
 

4.6 Mendorong auspan nutrisi 

yang cukup 

 

4.7 Mengajarkan kepada pasien 

dan keluarga tanda dan 

gejala infeksi 

 

3.5 Memonitor respon 

kardiovaskuler terhadap 

aktivitas (nafas sesak & pucat) 

 

 

4.1 Membatasi pengunjung 

yang datang 

kembali 
 

 
Pasien sudah dapat menghabiskan ¼ 

porsi makanannya 

 

 
Tidak ada pretase 

 

 
CRT <2 detik, akral hangat, dan 

warna kulit kemerahan 

 

 
Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

 

 
Perawat sudah melakukan dengan 

baik 

 

 
Ibu memahami anjuran dari perawat 

 

 
Keluarga dapat memahami tanda dan 

gejala infeksi 

 

 
RR 21x/m dan kuliat tampak 

kemerahan 

 

 
Keluarga memahami anjuran dari 

perawat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi ( SOAP ) Paraf 

Hari 1 
14.00 

DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu pasien mengatakan pasien masih tampak pucat 

dan lemah 

O : - Pasien tampak pucat 

- Pasien tampak lemah 

- N : 90x/m, akral dingin, CRT >3 detik 

A : Masalah belum teratasi 

 



 

 

 

 
 

  P : Lanjutkan Intervensi 
1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka 

terhadap panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 
1.3 Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<3 detik), akral dan 

warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi pemberian transfuse 

 

14.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S : Ibu mengatakan pasien ,masih tidak nafsu makan dan 

hanya mau minum susu saja 

O : - Pasien tampak kurus 

- Pasien hanya makan 2-3 sendok makan saja 

- Pasien hanya mau minum susu saja 

- BB 10kg 
A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

2.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien 

2.3 Berikan diet yang mengandung tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada orang tua untuk meningkatkan 

intake adekuat 

2.5 Anjurkan kepada orang tua untuk memberikan 

makan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 
Intoleransi 

Aktivitas 

S: - ibu mengatakan pasien masih tampak lemah dan 
banyak berbaring di tempat tidur 

O: - pasien tampak lemah 

-pasien hanya berbaring di tempat tidur 

-pasien lebih banyak tidur 

-Hb 7,1 g/dl 

A: Masalah belum teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

3.1 Observasi adanya pembatasan klien dalam 

melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan 

3.3 Monitor nutrisi dan sumber energy yang adekuat 

3.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan 

emosi secara berlebihan 
3.5 Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas 

(sesak nafas & pucat) 

 

14.00 DK 4 Resiko 

Infeksi 

S : - Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala infeksi 

O : - Pasien tampak lemah 

- HB 7,1 g/dl 
- Leukosut 14.000 sel/mm 

 



 

 

 

 
 

  A : Masalah resiko belum terjadi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Batasi pengunjung bila perlu. 
4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci 

tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung 

meninggalkan pasien. 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 

keperawatan. 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptic selama 

pemasangan alat. 

4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan 

lokal. 

4.6 Dorong masukan nutrisi yang cukup. 

4.7 Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala 

infeksi 

 

14.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 
Kembang 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 

O : - pasien terlihat kurus 

-bb 10kg tb 82cm 

A : Masalah beum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

tumbuh kembang anak 

 

Hari 

ke 2 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

 

14.00 
DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu mengatakan pasien masih tampak pucat namun 
sudah tidak lemah seperti kemarin 

O : - Pasien masih tampak pucat 

- akral hangat, CRT >3 detik 
- N: 84x/m 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka 

terhadap panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 

1.3 Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<3 detik), akral dan 

warna kulit 

1.5 Monitor TTV 
1.6 Kolaborasi pemberian transfuse 

 

14.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S : Ibu mengatakan pasien mau makan sedikit-sedikit 

O : - Pasien tampak kurus 

- Pasien sudah mau makan sedikit-sedikit dan sering 
- BB 10kg 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

 



 

 

 

 
 

  2.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien 

2.3 Berikan diet yang mengandung tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada orang tua untuk meningkatkan 

intake adekuat 

2.5 Anjurkan kepada orang tua untuk memberikan 

makan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 
Intoleransi 

Aktivitas 

S: - ibu mengatakan pasien sudah bisa duduk di tempat 

tidur dan bermain 

O: - pasien dapat beraktivitas dan bermain di tempat tidur 
-pasien masih tampak pucat 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

3.1 Observasi adanya pembatasan klien dalam 

melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan 
3.3 Monitor nutrisi dan sumber energy yang adekuat 
3.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan 

emosi secara berlebihan 

3.5 Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas 

(sesak nafas & pucat) 

 

14.00 DK 4 Resiko 

Infeksi 

S : - Ibu mengatakan sampai saat ini tidak ada tanda gejala 

infeksi 

O : - Pasien tampak lebih segar dari kemarin 

- Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 
4.1 Batasi pengunjung bila perlu. 
4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci 

tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung 

meninggalkan pasien. 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 

keperawatan. 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptic selama 

pemasangan alat. 

4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan 
lokal. 

4.6 Dorong masukan nutrisi yang cukup. 

4.7 Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala 
infeksi 

 

14.00 DK 5 
Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 

O : - pasien terlihat kurus 

-bb 10kg tb 82cm 
A : Masalah beum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 
5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

 



 

 

 

 
 

  tumbuh kembang anak  

Hari 3 Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

12.00 DK 1 Perfusi 
Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu mengatakan pasien sudah tidak pucat dan sudah 
kembali sehat 

O : - Pasien tidak anemis 

- Akral hangat, CRT <2 detik, kulit kemerahan 

- N: 90x/m 

- HB sekarang 10,3 g/dl 

A : Masalah teratasi 

P : Pasien Pulang Hentikan Intervensi 

 

12.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S : Ibu mengatakan pasien mau makan sedikit-sedikit 

sambil bermain 

O : - Pasien sudah mau makan sedikit-sedikit dan sering 
- BB 10kg tidak ada penurunan berat badan 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Pasien pulang hentikan Intervensi, berikan edukasi 

pentingnya nutrisi yang adekuat 

 

12.00 DK 3 
Intoleransi 

Aktivitas 

S: - ibu mengatakan pasien sudah bisa bermain dan 
beraktivitas seperti biasanya 

O: - pasien tampak aktif bermain 

- pasien tidak pucat dan lemah lagi 
A: Masalah teratasi 

P: Hentikan Intervensi 

 

12.00 DK 4 Resiko 
Infeksi 

S : - Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala infeksi 
yang muncul 

O : - HB sekarang 10,3 g/dl 

-Leukosit 17.000 sel/mm 

A : Masalah resiko tidak terjadi 

P : Pasien pulang hentikan intervensi 

 

12.00 DK 5 
Gangguan 

Tumbuh 
Kembang 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 
O : - pasien terlihat kurus 

-bb 10kg tb 82cm 

A : Masalah beum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

tumbuh kembang anak 

 

 

 

Tabel 4.13 Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien Anak 2 dengan Thalasemia di 

RSUD AWS 
Hari/ Diagnosa Evaluasi ( SOAP ) Paraf 



 

 

 

 
 

Jam Keperawatan   

Hari 1 
 

14.00 

DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu pasien mengatakan pasien masih tampak pucat 

dan lemah 

O : - Pasien tampak pucat 

- Pasien tampak lemah 
- N : 90x/m, akral dingin, CRT >3 detik 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka 

terhadap panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 
1.3 Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<3 detik), akral dan 

warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi pemberian transfuse 

 

14.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S : Ibu mengatakan pasien tidak mau mengahbiskan 

makanannya, pasien hanya makan 3-4 sendok saja 

O : - Pasien tampak kurus 

- BB 12kg 
A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

2.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien 

2.3 Berikan diet yang mengandung tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada orang tua untuk meningkatkan 

intake adekuat 

2.5 Anjurkan kepada orang tua untuk memberikan 

makan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 
Intoleransi 

Aktivitas 

S: - ibu mengatakan pasien banyak istirahat di tempat tidur 
- ibu mengatakan pasien sangat lemah untuk beraktvitas 

O: -pasien tampak lemah 

-pasien banyak tidur daripada aktivitas 

-Hb 6,3 g/dl 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

3.1 Observasi adanya pembatasan klien dalam 

melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan 
3.3 Monitor nutrisi dan sumber energy yang adekuat 

3.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan 

emosi secara berlebihan 

3.5 Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas 

(sesak nafas & pucat) 

 



 

 

 

 
 

14.00 DK 4 Resiko 

Inveksi 

S : - Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala infeksi 

O : - Pasien tampak lemah 

- HB 6,3 g/dl 

- Leukosut 15.000 sel/mm 
A : Masalah resiko belum terjadi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Batasi pengunjung bila perlu. 

4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci 

tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung 

meninggalkan pasien. 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 

keperawatan. 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptic selama 
pemasangan alat. 

4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan 

lokal. 

4.6 Dorong masukan nutrisi yang cukup. 

4.7 Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala 

infeksi 

 

14.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 

O : - pasien terlihat kurus 

-bb 12kg tb 90cm 

A : Masalah beum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

tumbuh kembang anak 

 

Hari 

ke 2 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

14.00 DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu mengatakan pasien masih tampak pucat namun 

sudah tidak lemah seperti kemarin 

O : - Pasien masih tampak pucat 

- akral dingin, CRT >3 detik 

- N: 80 x/m 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 
1.1 Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka 

terhadap panas/dingin/tajam/tumpul 

1.2 Monitor adanya pretase 

1.3 Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau laserasi 

1.4 Observasi pengisian kapiler (<3 detik), akral dan 

warna kulit 

1.5 Monitor TTV 

1.6 Kolaborasi pemberian transfuse 

 

14.00 DK 2 Defisit S : Ibu mengatakan pasien sangat sulit dibujuk untuk 
makan 

 



 

 

 

 
 

 Nutrisi O : - Pasien tampak kurus 
-Pasien hanya makan 3-4 sendok saja sekali makan 

-BB 12kg 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

2.2 Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien 

2.3 Berikan diet yang mengandung tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

2.4 Anjurkan kepada orang tua untuk meningkatkan 

intake adekuat 

2.5 Anjurkan kepada orang tua untuk memberikan 

makan sedikit tapi sering 

2.6 Monitor berat badan 

 

14.00 DK 3 Resiko 

Infeksi 

S : - ibu mengatakan pasien sudah beraktivitas bermain di 

sekitar tempat tidurnya 

O : - pasien dapat beraktivitas kecil dalam kamarnya 
-pasien masih tampak pucat 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.1 Observasi adanya pembatasan klien dalam 

melakukan aktivitas 

3.2 Kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan 
3.3 Monitor nutrisi dan sumber energy yang adekuat 
3.4 Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan 

emosi secara berlebihan 

3.5 Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas 

(sesak nafas & pucat) 

 

14.00 DK 4 Resiko 

Infeksi 

S : - Ibu mengatakan sampai saat ini tidak ada tanda gejala 

infeksi 

O : - Pasien tampak lebih beraktivitas dari kemarin 

-Tidak ada tanda dan gejala infeksi 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

4.1 Batasi pengunjung bila perlu. 
4.2 Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci 

tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung 

meninggalkan pasien. 

4.3 Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 

keperawatan. 

4.4 Pertahankan lingkungan aseptic selama 

pemasangan alat. 
4.5 Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan 

lokal. 

4.6 Dorong masukan nutrisi yang cukup. 

4.7 Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala 

infeksi 

 

14.00 DK 5 
Gangguan 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 
O : - pasien terlihat kurus 

 



 

 

 

 
 

 Tumbuh 

Kembang 

-bb 12kg tb 90cm 
A : Masalah beum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

pertumbuhan 

5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

tumbuh kembang anak 

 

Hari 3 Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

12.00 DK 1 Perfusi 

Perifer Tidak 

Efektif 

S : - Ibu mengatakan pasien sudah tidak pucat dan sudah 

kembali sehat 

O : - Pasien tidak anemis 

- Akral hangat 
- N: 90x/m, CRT <2 detik, kulit kemerahan 
- HB sekarang 10,8 g/dl 

A : Masalah teratasi 

P : Pasien Pulang Hentikan Intervensi 

 

12.00 DK 2 Defisit 

Nutrisi 

S : Ibu mengatakan pasien mau makan sendiri sambil 

bermain gadget 

O : - Pasien sudah mau makan sendiri dan habis ¼ porsi 

- BB 12kg tidak ada penurunan berat badan 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Pasien pulang hentikan Intervensi, berikan edukasi 
pentingnya nutrisi yang adekuat 

 

12.00 DK 3 
Intoleransi 

Aktivitas 

S : - ibu mengatakan pasien sudah dapat beraktivitas 

seperti biasa dan lebih aktif bermain 

O: - pasien dapat bermain dengan teman sebayanya 
- pasien tampak lebih aktif 

- kulit pasien tampak kemerahan 

A: Masalah teratasi 

P: Hentikan intervensi 

 

12.00 DK 4 Resiko 
Infeksi 

S : - Ibu mengatakan tidak ada tanda dan gejala infeksi 
yang muncul 

O : - HB sekarang 10,8g/dl 

-Leukosit 18.000 sel/mm 
A : Masalah resiko tidak terjadi 

P : Pasien pulang hentikan intervensi 

 

12.00 DK 5 

Gangguan 

Tumbuh 

Kembang 

S : - ibu mengatakan bb pasien sulit naik dan terlihat kurus 

O : - pasien terlihat kurus 

-bb 12kg tb 90cm 

A : Masalah beum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

5.1 Berikan diet tinggi nutrisi yang seimbang 
5.2 Pantau tinggi dan berat badan gambarkan pada grafik 

 



 

 

 

 
 

  pertumbuhan 
5.3 Dorong aktivitas yang sesuai dengan usia pasien 

5.4 Ajarkan kedua orangtua bagaimana cara menstimulus 

tumbuh kembang anak 
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