
KARYA TULIS ILMIAH  

ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DENGAN 

DENGUE HAEMORHAGIC FEVER (DHF) DI RUMAH SAKIT 

SAMARINDA MEDIKA CITRA 

 

Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan (Amd.Kep) Pada Jurusan 

Keperwawatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Ahmad Nor Vikri 

P07220116003 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN 

TIMUR 

JURUSAN KEPERAWATAN PRODI D-III KEPERAWATAN 

SAMARINDA 

2019 

 







 

v 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

A. Data diri : 

 

Nama    :   Ahmad Nor Vikri 

Tempat tanggal lahir :   Bontang 10 februari 1998 

Jenis kelamin  :   laki-laki 

Agama   :   Islam 

Alamat : Jl.balikpapan 4 kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang 

Barat 

 

 

B. Riwayat pendidikan : 

 

1. Tahun 2003-2004 : Tk Aisyah Bustanul Alfa 

2. Tahun 2004-2010 : SD Negeri 04 Bontang Barat 

3. Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 02 Bontang Selatan 

4. Tahun 2013-2016 : SMA IT Yabis Bontang 

5. Tahun 2016- 2019: Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Samarinda Poltekkes 

Kemenkes Kaltim 



 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang 

dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah berjudul Asuhan Keperawatan Anak dengan judul ‘Asuhan 

Keperawatan Pasien dengan Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) di Rumah Sakit 

Samarinda Medika Citra’’ ini tepat pada waktunya. 

Tujuan dari pembuatan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini untuk memenuhi 

tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan pada 

jurusan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. 

Bersama ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada: 

1. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep. selaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur. 

2. Hj. Umi Kalsum, S.Pd., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan KalimantanTimur. 

3. Ns. Andi Lis Arming,  G, S.Kep., M.Kep. selaku Ketua Program Studi DIII 

KeperawatanPoliteknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur. 

4. Ns. AndiLis Arming G, S.Kep., M.Kep selaku ketua penguji yang telah 

memberikan arahan dan masukan. 

5. Hj. Umi Kalsum, S.Pd., M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan dan semangat dalam penulisaan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Sutrisno, APP., M.Kes selaku pembimbing II yang telah menyediakan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan semangat dalam 

penulisan KaryaTulis Ilmiah ini. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Kalimantan Timur yang telah membimbing dan mendidik penulis 

selama dalam masa pendidikan. 



 

vii 

 

8. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Imam suradi dan Ibu Ani sunarni  

serta seluruh keluarga saya. Terimakasih banyak atas semua doa, semangat 

dan dukungan finansial untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Seluruh rekan-rekan prodi D-III keperawatan Tingkat IIIA 

10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak dan nantinya akan digunakanuntuk perbaikan di 

masa mendatang. 

Samarinda, 12 Juni 2019 

 

 

Penulis 

Ahmad Nor Vikri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ANAK DENGAN 



 

vii 

 

Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) DI RUMAH SAKIT 

SAMARINDA MEDIKA CITRA 

 

Ahmad Nor Vikri  

Pembimbing 1 Hj. Umi Kalsum, S. Pd., M.Kes 

Pembimbing 2 Sutrisno, APP., M. Kes 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang. Demam berdarah merupakan penyakit infeksi virus akut yang 

disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk aides aigepty yang 

ditandai dengan demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi seperti pendarahan, 

penurunan tromboosit (trombositopenia), adanya hemokonsentrasi yang ditandai 

dengan kebocoran plasma (peningkatan hematokrit, asites, efusi pleura, 

hipoalbuminemia), dan disertai dengan gejala-gejala tidak khas sperti nyer 

nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata (Kemenkes RI, 

2013). 

Tujuan. Mengetahui bagaimana asuhan keperawatan pada pasien anak DHF 

Metode. Jenis penulisan ini adalah penulisan deskriptif dalam bentuk studi kasus 

dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada kedua pasien diagnosa yang sama 

muncul seperti hipertermi, resiko pendarahan, resiko syok hipovolemia 

Kesimpulan. Dari semua masalah yang muncul seperti hipertermi, resiko 

pendarahan ,resiko hipovolemia dan defisit pengetahuan dapat teratasi selama 3 hari 

pada subyek 1 dan subyek 2, hal ini sesuai dengan kriteria hasil yang di buat. 

 

Kata kunci : asuhan keperawatan pada pasien anak dengan dengue hemoragic 

fiver 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak 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 kebutuhan psikologis, sosial dan spiritual yang akan terlihat 

sesuai tumbuh kembangnya (Yuliastati ,2016). 

Hockenberry & Wilson (2009) anak dapat dikelompokkan menurut fase 

perkembangannya. Fase perkembangan anak terdiri dari fase prenatal, fase 

neonatal, fase infant, fase toddler, fase prasekolah, fase sekolah, dan fase remaja. 

Fae prenatal mencakup masa kehamilan sampai anak dilahirkan. Fase neonatal 

merupkan masa saat bayi lahir sampai usia 28 hari. Fase infant adalah fase saat 

bayi berusia 1 bulan sampai 12 bulan. Fase toddler merupakan saat anak berusia 

1-3 tahun. Setelah di fase ini akan memasuki pra sekolah yaitu saat anak 

memasuki usia 3-6 tahun. Fase sekolah merupakan fase fase berusia 6-12 tahun, 

dan terakhir fase remaja yaitu saat anak memasuki usia 12-18 tahun. 

Demam Berdarah Dengue (DBD) sejak pertama kali ditemukan pada 

tahun 1950-an di Filipina dan Thailand, telah menjadi penyebab utama kematian 

di kalangan anak-anak dan dewasa. Diperkirakan terjadi antara 50 juta hingga 100 

juta kasus DBD di seluruh dunia setiap tahunnya. Sekitar 500.000 penderita DBD 

dirawat inap dengan 2,5% diantaranya meninggal dunia. Selain itu, diperkirakan 
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3,97 miliar orang pada 128 negara berisiko terinfeksi virus dengue. Hal tersebut 

berarti lebih dari setengah penduduk dunia berisiko terinfeksi penyakit DBD. 

(Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 45, No. 3, September 2017: 161 - 168). 

Data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa Asia menempati urutan 

pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung 

sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, WHO mencatat Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penderita DBD tertinggi di Asia Tenggara.3 Pada tahun 2014 DBD 

telah menyebar di 433 dari 511 kabupaten/kota dalam 34 provinsi. Penyakit ini 

menjadi momok yang mengerikan dan dalam waktu yang relatif singkat DBD 

dapat menelan banyak korban. Salah satu faktor utama yang bertanggung jawab 

atas meningkatnya kejadian DBD yakni urbanisasi yang tidak terencana dan tidak 

terkendali yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi 

terutama di kota besar Negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang 

tinggi tersebut menyebabkan tingginya kepadatan penduduk dan wabah DBD 

akan berkembang pesat pada daerah yang padat penduduk. (Buletin Penelitian 

Kesehatan, Vol. 45, No. 3, September 2017: 161 – 168). 

Pada tahun 2016 jumlah penderita DBD yang dilaporkan melalui Sistem 

Informasi Daerah (SIKDA) Samarinda sebanyak 2.814 kasus, dengan jumlah 

kematian sebanyak 18 orang. Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) = 290,6 per 

100.000 penduduk dan Angka Kematian (Case Fatality Rate/CFR) = 0,6 %. 

Angka Kesakitan DBD di Samarinda tergolong tinggi. Di Indonesia provinsi 

Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan Angka Kesakitan DBD tertinggi 
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kedua setelah provinsi Bali. Kematian akibat DBD di Samarinda tergolong 

rendah, karena CFR < 1 %.  (Profil Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016). 

Demam berdarah merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan 

oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk aides aigepty yang ditandai 

dengan demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi seperti pendarahan, 

penurunan tromboosit (trombositopenia), adanya hemokonsentrasi yang ditandai 

dengan kebocoran plasma (peningkatan hematokrit, asites, efusi pleura, 

hipoalbuminemia), dan disertai dengan gejala-gejala tidak khas sperti nyer kepala, 

nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata (Kemenkes RI, 

2013). 

Komplikasi Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) biasanya berhubungan 

dengan syok yang berat dan memanjang dan perdarahan berat. Pemberian cairan 

yang berlebihan selama fase kebocoran plasma dapar berakibat efusi massif, yang 

berujung pada gagal nafas, dapat terjadi gangguan elektrolit / metabolik : 

hipoglikemia, hiponatremia, hipokalsemia, atau terkadang hiperglikemia 

(Tjokroprawiro, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui secara nyata 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien anak dengan Dengue Haemorrhagic 

Fever yang dirawat di Ruang Perawatan anak RS Samarinda Medika Citra 

Samarinda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Dengue Haemorrhagic 

Fever (DHF) Di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra” 

 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara Umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) 

Di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian pada pasien penderita DHF 

1.3.2.2 Melakukan analisa data pada pasien penderita DHF 

1.3.2.3 Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien penderita DHF 

1.3.2.4 Menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien penderita DHF 

1.3.2.5 Melakukan tindakan keperawatan pada pasien penderita DHF 

1.3.2.6 Melakukan evaluasi keperawatan pasien penderita DHF 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pengetahuan dan menambah wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan 

penderita DHF 

1.4.2 Bagi Tempat Penulisan 

Hasil studi kasus ini di harapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

agar dapat menambah referensi perpustakaan sebagai bahan acuan penelitian yang 

akan datang. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Profesi Keperawatan 

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

bagi perkembangan keperawatan anak dan sebagai acuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang asuhan keperawatan penderita Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN DHF 

 

2.1 Konsep Dasar DHF 

2.1.1 Definisi DHF 

Menurut World Health Organization (WHO), Dengue Hemmorhagic 

Fever (DHF) atau Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi salah satu dari empat tipe 

virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang 

disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan diathesis 

hemoragik (WHO, 2011). Terdapat tiga tahapan yang dialami penderita penyakit 

DBD, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan (WHO,2009).  

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus Flavivirus, dan family 

Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama 

Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang 

tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan 

dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat (Profil Kesehatan Kota 

Samarinda Tahun 2016).  
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Kasifikasi derajat DBD menurut WHO : 

Tabel 2.1 derajat DBD 

Derajat 1 Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi 

pendarahan uji tourniquet positif. 

Derajat 2 Derajad 1 disertai pendarahan spontan dikulit dan/ atau pendarahan 

lain. 

Derajat 3 Ditemukan tanda kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lembut, 

tekanan nadi menurun (< 20 mmhg) atau hipotensi disertai kulit 

dingin, lembab, dan pasien menjadi gelisah. 

Derajat 4 Syok berat, nadi tidak teraba, dan tekanan darah tidak dapat 

diukur. 

Sumber: Nanda, 2015 

2.1.2 Patofisiologi 

Patofisiologi primer DBD dan dengue syock syndrome (DSS) adalah 

peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke 

dalam ruang ekstravaskuler, sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan 

penurunan tekanan darah. Pada kasus berat, volume plasma menurun lebih dari 

20%, hal ini didukung penemuan post mortem meliputi efusi pleura, 

hemokonsentrasi dan hipoproteinemi. 
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Setelah masuk dalam tubuh manusia, virus dengue berkembang biak dalam 

sel retikuloendotelial yang selanjutnya diikuti dengan viremia yang berlangsung 

5-7 hari. Akibat infeksi ini, muncul respon imun baik humoral maupun selular, 

antara lain anti netralisasi, anti-hemaglutinin dan anti komplemen. Antibodi yang 

muncul pada umumnya adalah IgG dan IgM, pada infeksi dengue primer antibodi 

mulai terbentuk, dan pada infeksi sekunder kadar antibodi yang telah ada jadi 

meningkat. 

Antibodi terhadap virus dengue dapat ditemukan di dalam darah sekitar 

demam hari ke-5, meningkat pada minggu pertama sampai dengan ketiga, dan 

menghilang setelah 60-90 hari. Kinetik kadar IgG berbeda dengan kinetik kadar 

antibodi IgM, oleh karena itu kinetik antibodi IgG harus dibedakan antara infeksi 

primer dan sekunder. Pada infeksi primer antibodi IgG meningkat sekitar demam 

hari ke-14 sedang pada infeksi sekunder antibodi IgG meningkat pada hari kedua. 

Oleh karena itu diagnosa dini infeksi primer hanya dapat ditegakkan dengan 

mendeteksi antibodi IgM setelah hari sakit kelima, diagnosis (Aspirator Vol. 2 

No. 2 Tahun 2010 : 110 –119).  
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2.1.3 Etiologi 

Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue dari genus 

Flavivirus, famili Flaviviridae. DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan 

nyamuk Aedes yang terinfeksi virus dengue. Virus Dengue penyebab Demam 

Dengue (DD), Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome 

(DSS) termasuk dalam kelompok B Arthropod virus Arbovirosis yang sekarang 

dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviride, dan mempunyai 4 jenis 

serotipe, yaitu : DEN-1, DEN- 2, DEN-3, DEN-4 (Depkes RI, 2016). Di Indonesia 

pengamatan virus dengue yang di lakukan sejak tahun 1975 di beberapa rumah 

sakit menunjukkan ke empat serotipe di temukan dan bersirkulasi sepanjang 

tahun. Serotipe DEN-3 merupakan serotipe yang dominan dan diasumsikan 

banyak yang menunjukkan manifestasi klinik yang berat (Depkes RI, 2016). 

2.1.4 Pemeriksan penunjang 

Menurut susalaningrum,R (2013) pada pemeriksaan darah pasien DHF 

akan dijumpai sebagai berikut 

a) Hb dan PCV meningkat (>20%). 

b) Trombosite (<100.000). 

c) IgD degue positif. 

d) Hasil pemeriksaan kimia darah menunjukan hipoproteinemia, 

hipokloremia, hiponateremia. 

e) Urin dan pH darah mungkin meningkat. 

f) Asidosis metabolic: pCO2< 35-40 mmHg HCO3 rendah. 

2.1.5 Manifestasi klinis 
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Manifestasi klinis mulai dari infeksi tanpa gejala demam, demam dengue 

(DD) dan DBD, ditandai dengan : 

1) Demam : demam akut, demam tinggi dan continue, dua hingga tujuh hari 

di kebanyakan kasus. 

2) Terdapat manifestasi perdarahan seperti positifnya Tourniquet, petechiae, 

purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan pada gusi, hematemesis dan 

melena. 

3) Pembesaran hati (hepatomegali). 

4) Syok, ditandai dengan nadi cepat dan lemah, penurunan tekanan nadi, 

hipotensi kaki dan tangan dgin, kulit lembab, dan pasien tampak gelisah. 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Dalam penatalaksanaan kasus demam berdarah dengue dikutip oleh WHO 

(2016) menyatakan bahwa dasar pengobatan demam berdarah Dengue adalah 

pemberian cairan ganti secara adekuat. Sebagai contoh jika anak dengan berat 

20kg, maka kebutuhan cairan 2.500 ml/24 jam dengan kecepatan 5 ml/kgBB/jam. 

Cairan kritaloid isotonik merupakan cairan pilihan. Pada bayi <6 bulan diberikan 

cairan NACl 0,45% atau dasar pertimbangan fungsi fisiologis yang berbeda 

dengan anak yang lebih besar. Penderita DBD tanpa renjatan tersebut dapat di beri 

minum banyak 1,5-2 liter perhari, berupa air putih, teh manis, sirup, susu, oralit. 

Terhadap penderita DBD yang tidak disertai dengan renjatan tersebut 

dapat diberikan dengan penurun panas. Karena besarnya risiko bahaya yang 

mengancam, setiap orang yang diduga menderita DBD harus segera dibawa ke 

rumah sakit. Perawatan di rumah sakit diperlukan untuk pemantauan 
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kemungkinan terjadinya komplikasi yaitu perdarahan dan renjatan (shock).  Pada 

orang dewasa kemungkinan ini sangat kecil dan banyak terjadi pada anak-anak. 

Penderita biasanya mengalami demam 2-7 hari diikuti fase kritis 2-3 hari. Pada 

fase kritis ini, suhu menurun tetapi risiko terjadinya penyakit justru meningkat 

bahkan bila tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan kematian.  

 

 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas Penderita  

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, 

alamat, status pernikahan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk 

rumah sakit dan diagnosa medis. 

2.2.1.2 Keluhan Utama 

Panas atau demam. 

2.2.1.3 Riwayat Kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan Sekarang 

Ditemukan adanya keluhan panas mendadak yang disertai 

menggigil dengan kesadaran kompos mentis. Turunnya panas terjadi 

antara hari ke 3 dan ke 7 dan keadaan anak semakin lemah. Kadang 

disertai keluhan batuk pilek, nyeri telan, mual, diare/konstipasi, sakit 

kepala, nyeri otot, serta adanya manifestasi pendarahan pada kulit 

2) Riwayat Kesehatan Dahulu 
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Penyakit apa saja yang pernah diderita klien, apa pernah 

mengalami serangan ulang DHF. (Brunner & Suddart, 2015). 

3) Riwayat Kesehatan Keluarga 

Apakah keluarga pernah mengalami riwayat penyakit DHF 

sebelumnya. 

2.2.1.4 Riwatat Psikososial 

Meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan dan emosi yang 

dialami penderita sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan 

keluarga terhadap penyakit penderita. 

2.2.1.5  Kondisi lingkungan. 

sering terjadi di daerah yang padat penduduknya dan lingkungan 

yang kurang bersih ( seperti air yang menggenang dan gantungan baju 

dikamar ). 

2.2.1.6 Pemeriksaan Fisik 

1) Status Kesehatan Umum 

Berdasarkan tingkatan (grade) DHF keadaan umum adalah sebagai 

berikut : 

a) Grade I : Kesadaran kompos mentis, keadaan umum lemah, 

tanda – tanda vital dan nadi lemah. 

b) Grade II : Kesadaran kompos mentis, keadaan umum lemah, 

ada perdarahan spontan petekia, perdarahan gusi dan telinga, serta 

nadi lemah, kecil, dan tidak teratur. 

c) Grade III     : Keadaan umum lemah, kesadaran apatis, 

somnolen, nadi lemah, kecil, dan tidak teratur serta tensi menurun. 



14 

 

 

 

d) Grade IV     : Kesadaran koma, tanda – tanda vital : nadi tidak 

teraba, tensi tidak terukur, pernapasan tidak teratur, ekstremitas 

dingin berkeringat dan kulit tampak sianosis 

 

2) Kepala dan leher. 

a) Wajah  : Kemerahan pada muka, pembengkakan sekitar 

mata, lakrimasi dan fotobia, pergerakan bola mata nyeri. 

b) Mulut  : Mukosa mulut kering, perdarahan gusi, lidah 

kotor, (kadang-kadang) sianosis. 

c) Hidung :  Epitaksis 

d) Tenggorokan :  Hiperemia 

e) Leher  : Terjadi pembesaran kelenjar limfe pada sudut atas 

rahang daerah servikal posterior. 

 

3) Dada (Thorax) 

Nyeri tekan epigastrik, nafas dangkal. 

Pada Stadium IV : 

Palpasi : Vocal – fremitus kurang bergetar. 

Perkusi  : Suara paru pekak.Didapatkan suara nafas vesikuler yang 

lemah. 

 

4) Abdomen (Perut). 

Palpasi       : Terjadi pembesaran hati dan limfe, pada keadaan dehidrasi 

turgor kulit dapat menurun. 
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5) Pemeriksaan laboratorium. 

Hasil dari pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb dan PCV 

meningkat ( ≥20%),  Trambositopenia (≤100.000/ml),  Leukopenia. 

Hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan : hipoproteinemia, 

hipokloremia, dan hiponatremia, Urium dan Ph darah mungkin 

meningkat, Asidosis metabolic : Pco2<35-40 mmHg, SGOT/SGPT 

mungkin meningkat. 

 

 

2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

2.2.2.1 Resiko pendarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi ditandai 

dengan trombositopeni. 

2.2.2.2 Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera biologis (penekanan intra 

abdomen). 

2.2.2.3 Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu 

tubuh diatas normal, kulit merah, takikardi, kulit terasa hangat 

2.2.2.4 Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin ditandai dengan akral teraba dingin, warna kulit pucat. 

2.2.2.5 Resiko hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif 

ditandai dengan pendarahan. 

2.2.2.6 Cemas berhubungan dengan perpisahan dengan orang tua, lingkungan 

yang asing, prosedur-prosedur lingkungan. (Nanda,2015). 
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2.2.3 Rencana Asuhan Keperawatan 

Setelah perumusan diagnosa keperawatan maka perlu dibuat 

perencanaan intervensi keperawatan. Tujuan intervensi keperawatan 

adalah untuk menghilangkan, mengurangi dan mencegah masalah 

keperawatan klien. 

 

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan 

NO Diagnosa Tujuan Dan Kriteria Hasil Intervensi 

1 Hipertermi 

berhubungan 

dengan proses 

penyakit 

ditandai dengan 

suhu tubuh 

diatas normal, 

kulit merah, 

takikardi, kulit 

terasa hangat. 

Termoregulasi 

Kriteria hasil : 

1. Suhu tubuh dalam 

rentang normal 

2. Nadi dan RR dalam 

rentang normal 

3. Tidak ada perubahan 

warna kulit dan tidak 

ada pusing. 

Pengobatan demam 

1. Monitor suhu 

sesering mungkin 

2. Berikan anti piretik 

3. Kompres pada 

lipatan paha dan 

aksila 

4. Kolaborasi 

pemberian cairan 

intravena 

2 Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

cidera biologis 

(penekanan intra 

abdomen) 

ditandai dengan 

Perubahan selera 

makan, Perubahan 

frekuensi 

pernapasan, 

terlihat meringis 

 

 

 

Kontrol nyeri 

Kriteria hasil : 

1. klien mampu 

mengontrol nyeri 

(tahu penyebab 

nyeri, mampu 

menggunakan teknik 

non farmakologi 

untuk mengurangi 

nyeri, mencari 

bantuan ). 

2. klien dapat 

melaporkan bahwa 

nyeri berkurang 

dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri 

skala 0-2. 

3. Klien mampu 

mengenali nyeri 

(skala, intensitas, 

frekuensi dan tanda 

Manajemen nyeri 

1. Lakukan pengkajian 

nyeri secara 

komprehensif 

(P,Q,R,S,T). 

2. Observasi reaksi 

nonverbal dari 

ketidaknyamanan. 

3. Gunakan  teknik 

komunikasi 

terapeutik untuk 

mengetahui 

pengalaman nyeri 

pasien. 

4. Kaji kultur yang 

mempengaruhi 

respon nyeri. 

5. Evaluasi pengalaman 

nyeri masa lampau. 

6. Kontrol lingkungan 

yang dapat 

mempengaruhi nyeri 
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nyeri). 

4. klien dapat 

menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri 

berkurang. 

 

(suhu ruangan, 

pencahayaan dan 

kebsingan). 

7. Kurangi factor 

prespitasi nyeri. 

8. Ajarkan teknik 

nonfarmakologi 

(relaksasi napas 

dalam). 

9. Kolaborasi 

pemberian analgetik. 

 

3 Perfusi jaringan 

perifer tidak 

efektif 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

konsentrasi 

haemoglobin 

ditandai dengan 

akral teraba 

dingin, warna 

kulit pucat. 

Status sirkulasi 

Tissue perfusion cerebral 

Kriteria hasil : 

1. Tekanan systole dan 

diastole dalam rentang 

normal 

2. Tidak ada ortostatik 

hipertensi 

3. Tidak ada tanda-tanda 

peningkatan tekanan 

intracranial (tidak 

lebih dari 15 mmHg) 

Manajemen sensasi 

perifer 

1. Monitor adanya 

daerah tertentu yang 

hanya  peka 

terhadap 

panas/dingin/tajam/t

umpul 

2. Monitor adanya 

paratese 

3. Instruksikan 

keluarga untuk 

mengobservasi kulit 

jika ada lesi atau 

laserasi 

4. Batasi gerakan pada 

kepala, leher, dan 

punggung 

5. Kolaborasi 

pemberian analgetik 

6. Monitor adanya 

tromboplebitis 

4 Risiko 

perdarahan 

berhubungan 

dengan 

gangguan 

koagulasi 

ditandai dengan 

trombositopeni 

Kehilangan darah 

Kriteria hasil : 

1. Tidak ada hematuria 

dan hematemesis 

2. Kehilangan darah 

yang terlihat 

3. Tekanan darah dalam 

batas normal systole 

dan diastole 

4. Haemoglobin dan 

hematokrit dalam 

batas normal 

Tindakan pencegahan 

pendarahan 

1. Monitor ketat tanda-

tanda perdarahan 

2. Catat nilai Hb dan 

Ht sebelum dan 

sesudah terjadinya 

perdarahan 

3. Monitor nilai lab 

yang meliputi PT, 

PTT, trombosit 

4. Pertahankan bed rest 

selama perdarahan 
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5. Monitor status 

cairan yang meliputi 

intake dan output 

5 Risiko syok 

hypovolemia 

berhubungan 

dengan 

kehilangan 

cairan secara 

aktif ditandai 

dengan 

perdarahan 

Pencegahan syok 

Manajemen syok 

Kriteria hasil : 

1. Nadi dalam batas 

yang normal 

2. Irama jantung dalam 

batas yang diharapkan 

3. Frekuensi nafas dalam 

batas yang diharapkan 

Pencegahan syok 

1. Monitor status 

sirkulasi blood 

preasure, warna 

kulit, suhu, heart 

rate, dan ritme nadi 

perifer dan capillary 

refile time 

2. Monitor suhu dan 

pernafsan 

3. Monitor tanda dan 

gejala asites 

4. Pantau nilai lab : 

Hb, Ht, AGD, dan 

elektrolit 

Syok management 

1. Monitor fungsi 

neurologis 

2. Monitor tekanan 

nadi 

3. Monitor status 

cairan input output 

4. Monitor EKG sesuai 

kebutuhan 

6 Cemas 

berhubungan 

dengan 

perpisahan 

dengan orang 

tua, lingkungan 

yang asing, 

ketidaknyamana

n 

 

Tingkat kecemasan 

Tingkat kecemasan sosial 

Kriteria Hasil 

1. Anak istirahat dengan 

tenang 

2. Anak mendiskusikan 

prosedur dan aktivitas 

tanpa bukti kecemasan 

Pengurangan kecemasan 

1. Pertahankan sikap 

yang tenang dan 

meyakinkan 

2. Jelaskan prosedur dan 

aktivitas lain sebelum 

memulai 

3. Jawab pertanyaan dan 

jelaskan tujuan 

aktivitas 

4. Anjurkan orang 

terdekat bagi anak 

untuk tetap bersama 

anak sebanyak 

mungkin 

5. Memenuhi kebutuhan 

bermain 
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Sumber: Nanda 2015 

 

2.2.3 Pelaksanaan Keperawatan 

2.2.4.1 Fase Perkenalan/Orientasi 

Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien 

dilakukan. Tujuan dalam tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data 

dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta 

mengevaluasi hsil tindakan yang telah lalu. 

 

Tujuan perawat dalam tahapan ini adalah : 

1) Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan 

komunikasi terbuka. 

2) Merumuskan kontrak (waktu, tempat, dan topik pembicaraan) 

bersama-sama dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi 

kembali kontrak yang telah disepakati bersama. 

3) Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien 

yang umumnya dilakukan dengan menggunkan teknik komunikasi 

pertanyaan terbuka. 

4) Merumuskan tujuan interaksi dengan klien. 

 

 

2.2.4.2 Fase Kerja 

Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi 

terapeutik. Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam 
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komunikasi terapeutik karena didalamnya perawat dituntut untuk 

membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan dan 

pikirannya dan kemudian menganalisa respons ataupun pesan 

komunikasi verbal dan non verbal yang disampaikan oleh klien. 

Dalam tahap ini pula perawat mendengarkan klien secara aktif dan 

dengan penuh perhatian sehingga mampu membantu klien untuk 

mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien, mencari 

penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. 

 

2.2.4.3 Fase Terminasi 

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. 

Tahap terminasi dibagi menjadi dua yaitu terminasi sementara dan 

terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan 

perawat dan klien, setelah hal ini dilakukan perawat dan klien masih akan 

bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu 

yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh 

perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatan. 

 Tugas perawat dalam tahap ini adalah : 

1) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanankan 

(evaluasi objektif). 

2) Melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien 

setelah berinteraksi dengan perawat. 

3) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. 

Tindak lanjut yng disepakati harus relevan dengan interaksi yang baru 
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saja dilakukan atau dengan interaksi yang akan dilakukan selanjutnya. 

Tindak lanjut dievaluasi dalam tahap orientasi pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 

 

2.2.4 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses keperawatan dengan 

cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan 

tercapai atau tidak. Pada tahap evaluasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu 

kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi selama proses keperawatan 

berlangsung atau menilai dari respon klien disebut evaluasi proses dan 

kegiatan melakukan evaluasi dengan target tujuan yang diharapkan disebut 

evaluasi hasil. Terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat 

memberikan intervensi dengan respon segera. Sedangkan evaluasi sumatif 

merupakan rekapitulasi dari hasil observasi dan analisis status pasien pada 

waktu tertentu berdasarkan tujuan yang direncanakan pada tahap 

perencanaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Desain penelitian merupakan bentuk rancangan yang digunakan dalam 

melakukan prosedur penelitian (Hidayat, 2008). Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian 

yang mencangkup pengkajian satu unit penelitian secara intensif misalnya satu 

klien, keluarga, kelompok, komunitaas, atau institusi (Nursalim, 2008). Studi 

kasus ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan Dengue Haemorrhagic 

Fever (DHF) di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra Kalimantan Timur. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

atau subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006). 

Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah pasien dengan diagnosa medis 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) sebanyak dua responden yang dirawat di 

“Rumah Sakit Samarinda Medika Citra Kalimantan Timur”. 

Adapun kriteria inkusi dan esklusi pada studi kasus ini adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 kriteria inkusi: anak dengan umur 1-18 tahun, pasien dengan Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF), pasien dirawat inap di rumah sakit 
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3.2.2 kriteria esklusi: Rekam medis tidak lengkap, pasien dengan 

imunokompromais. 

 

3.3 Batasan Istilah 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) atau demam berdarah dengue (DBD) 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang terjadi pada anak usia 

1-18 tahun dan dirawat inap di RS. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan pada pasien dengan diagnosa medis Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF) di Rumah Sakit Samarinda Medika Citradan 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 sampai 6 hari. 

 

3.5     Prosedur penulisan 

Penulisan ini diawali dengan penyusunan proposal usulan penulisan karya 

tulis ilmiah oleh mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus, setelah 

disetujui oleh pembimbing maka dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data 

di rumah sakit Samarinda Medika Citra pada pasien penderita Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF). Data yang diperoleh berupa hasil pengukuran, 

observasi, wawancara, pemberian asuhan keperawatan kepada kasus yang 

dijadikan subyek studi kasus. 
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3.6 Metode dan instrumen pengumpulan data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

1) Wawancara 

Wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data secara 

lisan dari responden atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

responden misalnya mengenai biodata klien, biodata orang tua/wali, 

alasan masuk rumah sakit, keluhan utama yang dirasakan klien saat 

wawancara berlangsung, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan 

dahulu, riwayat kesehatan keluarga, genogram, riwayat sosial, kebutuhan 

dasar seperti, nutrisi, aktivitas/ istirahat, personal hygiene, eliminasi, 

pengkajian fisik dan mental. 

2) Pengkajian  

a) Inspeksi  

Inspeksi adalah memeriksa dengan melihat dan mengingat. 

Dengan melihat maka kita mendapatkan hasil pemeriksaan dalam hal 

antara lain :Kesan Umum Penderita , bentuk badan ,perbandingan 

antar bagian tubuh, yang normal dan abnormal dari dinding dada pada 

waktu bernafas. 

 

b) Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan meraba dengan menggunakan 

rasa propioseptif ujung jari dan tangan. Dengan palpasi dapat 

terbentuk gambaran dari berbagai aspek seperti : 
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- Permukaan; misalnya halus/kasar, menonjol/datar, keras/lunak. 

- Getaran-getaran atau denyutan: denyut nadi, pukulan jantung pada 

dinding dada.   

- Keadaan alat dibawah permukaan: misalnya batas-batas hepar(hati), 

adanya massa abnormal di tempat yang tidak seharusnya. 

 

c) Perkusi 

Perkusi adalah pemeriksaan dengan cara mengetuk permukaan 

badan dengan perantaraan jari tangan. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui keadaan organ-organ di dalam tubuh. Tergantung dari isi 

jaringan yang ada di bawahnya, maka akan timbul berbagai nada yang 

dibedakan menjadi lima, yaitu : Pekak, redup, sonor, hipersonor, dan 

timpani. 

 

d) Auskultasi 

Auskultasi adalah mendengarkan suara yang terdapat di dalam 

tubuh dengan bantuan alat yang disebut Stetoskop. Alat ini berfungsi 

sebagai saluran  pendengaran di luar tubuh untuk dapat meredam 

suara di sekitarnya. Dari pemeriksaan auskultasi, kita dapat 

mendengarkan suara-suara secara kualitatif dan kuantitatif yang 

ditimbulkan oleh jantung, pembuluh darah, paru, dan usus. 
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3) Dokumentasi 

Pada metode dokumentasi peneliti memegang check list untuk 

mencari variabel yang sudah ditentukan. Aapabila terdapat atau muncul 

variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check 

atau tally di tempat yang sesuai (Arikunto, 2006).  

Dari hasil data yang sudah diperoleh meliputi wawancara, 

pengkajian dan observsi untuk memvalidasi hasil tersebut peneliti 

melakukan check list hasil yang didapat dengan data pada rekam medik 

klien. 

 

 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang di gunakan adalah format pengkajian 

asuhan keperawatan dengan kasus Dengue Haemorrhagic Fever (DHF). 

 

3.7 Keabsahan Data  

Untuk membuktikan kualitas data yang diperoleh dalam penelitian 

sehingga menghasilkan data dengan validitas tinggi. 

3.7.1. Data Primer 

Keabsahan dilakukan dengan pengambilan data primer yakni 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yang berupa wawancara dari individu pasien maupun hasil 

observasi dari suatu objek dan kejadian. 
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3.7.2. Data Sekunder 

Data sekunder berisi sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti data dari 

kerabat atau keluarga pasien. 

3.7.3. Data Tersier 

Diperoleh dari catatan perawatan klien atau rekam medis klien 

yang merupakan riwayat penyakit atau perawatan klien dimasa lalu. 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

digunkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang 

terkumpul untuk membuat kesimpulan (Notoadmojo, 2010). 

Analisa data pasien mengasilkan diagnosa keperawatan baik aktual, 

potensial, maupun resiko 

 



 

 

27 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL 

Penelitian dalam bentuk studi kasus tentang asuhan keperawatan pada anak 

dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) telah di laksanakan RS Samarinda 

Medika Citra. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 17 – 26 april 2019 

dengan jumlah sampel sebanyak dua pasien, dengan hasil sebagai berikut : 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Studi kasus ini dilakukan di RS Samarnda Medika Citra yang terletak di 

Jl.kadrioning NO.85 RT. 35 kelurahan air putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. RS Samarinda Medika Citra adalah 

salah satu RS milik Perusahaan Kota Samarinda yang berwujud RSU, 

diurus oleh  PT. Pandam Harum Med  perusahaan dan tercatat kedalam 

RS Tipe C. Di RS SMC memiliki fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Instalasi 

Radiologi, Instalasi Bedah Sentral, Apotek, Instalasi Gizi, Histologi/ Kamar 

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

Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Instalasi Rawat Inap (kelas I, II, III, VIP dan 

VVIP).  
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4.1.2 Pengkajian 

Tabel 4.1 Anamnesis Biodata Klien dengan DHF 

di RS Samarinda Medika Citra 

 
Identitas Klien 

 

Anak 1 Anak 2 

Nama  An.Z An.D 

Jenis Kelamin Laki – laki Perempuan 

Umur 10 Thn 12 Thn 

Agama Islam Islam 

Alamat Jln. Muamin RT 023 Asrama type K dalai 

Block J RT 11 

Diagnosa Medis DHF DHF 

Nomor Register 00.13.22.XX 01.22.14.XX 

MRS/ Tgl Pengkajian 19 April 2019 

22 Aprl 2019 

16  April 2019 

17 April 2019 

 

Tabel 4.2  Riwayat penyakit Pasien dengan DHF 

di RS Samarinda Medika Citra 

 
Data Subjektif Anak Z 

 

Anak D 

Keluhan Utama Orang tua pasien mengatakan anak 

demam 4 hari. 

Orang tua pasien mengatakan anak 

demam 6 hari. 

 

Riwayat 

Penyakit 

Sekarang 

Pasien pada tanggal 19 April 2019 di 

bawa ke RS SMC karna demam 

sudah 4 hari disertai badan lemas 

kemudian pasien dibawa ke IGD. 

setelah dilakukan pengkajian dan 

pemeriksaan di igd didapatkan suhu 

tbuh 38,2 0 c  HB=13,5 HT=42,1 

Leuksit = 2.100 Trombosit= 52.000   

Pasien pada tanggal 16 April 2019 di 

bawa ke RS SMC karna demam 

sudah 6 hari demam naik turun dan 

dibawa IGD. Setelah dlakukan 

pengkajian dan pemeriksaan di igd 

didapatkan suhu tubuh 38 0c 

HB=13,5 HT=43,0 Leukost=3.600 

Trmbosit= 95.000 

Riwayat 

Kesehatan 

Dahulu 

Pasien pernah menderita batuk, pilek 

dan demam tetapi tidak pernah 

dirawat di RS 

Pasien pernah menderita batuk, pilek 

dan demam . 

Pasien pernah di rawat di RS dengan 

diagnosa ispa. 

Riwayat 

Kesehatan 

Keluarga 

Orang tua pasien mengatakan 

keluarga tidak ada yang menderita 

penyakit menular maupun kronis. 

Orang tua pasien mengatakan 

keluarga tidak ada yang menderita 

penyakit menular maupun kronis. 
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Tabel 4.3 Pola aktifitas pasien dengan DHF 

di RS Samarinda Medika Citra 

 
Observasi  Anak  Z Anak  D 

Makan dan minum Pasien makan 3x sehari selama 

dirumah sakit  

Pasien makan 3x sehari selama 

dirumah sakit 

Pola tidur 

 

Pasien tidur pada jam 10 malam 

dan bangun padsa jam 7 pagi. 

 

Pasien tidur pada jam 9 malam dan 

bangun padsa jam 7 pagi. 

 

Pola eliminasi  Selama di RS pasien sudah 2 kali 

BAB 

Selama di RS belum ada BAB 

Kebersihan diri Pasien mandi 2 kali sehari  Pasien mandi 2 kali sehari 

 

Tabel 4.4 Pengkajian pasien dengan DHF 

di RS Samarinda Medika Citra 

 
Observasi  Anak Z Anak D 

Keadaan Umum 

 

Posisi klien supine klien terpasang 

alat medis IVFD  

Posisi klien supine klien terpasang 

alat medis IVFD 

Kesadaran 

 

 

Kesadaran compos mentis & GCS 

E4M6V5, pasien diindikasikan 

grade 2 

Kesadaran compos mentis & GCS 

E4M6V5, pasien diindikasikan 

grade 2 

Pemeriksaan tanda-

tanda vital 

TD=110/80 mmhg 

N=85 X/menit 

RR=18 X/menit 

T=38,00 C 

TD=100/60 mmhg 

N= 70X/menit 

RR= 20 X/menit 

T=38,20 C 

Kenyamanan/ 

Nyeri 

Tidak ada  Tidak ada 

Status 

Fungsional/aktivitas 

dan mobilitas 

Bartehel indeks  

 1. Mengendalikan rangsangan 

defekasi (BAB) : skor 2 Mandiri  

 2. Mengendalikan rangsang 

berkemih (BAK) : skor 2 Mandiri 

 3. Membersihkan diri (cuci muka, 

sisir rambut, sikat gigi) : skor 0 

Butuh pertolongan orang lain  

 4. Penggunaan jamban masuk dan 

keluar (melepaskan, memakai, 

celana, membersihkan, menyiram) : 

Skor 1 Perlu bantuan  

 5. Makan : Skor 2 Mandiri 

 6. Berubah sikap dari berbaring ke 

duduk : skor 2 Bantuan 2 orang  

 7. Berpindah/berjalan: skor 0 tidak 

mampu 

 8. Memakai Baju : skor 1 sebagian 

dibantu  

 9. Naik turun tangga : skor 0 Tidak 

mampu  

 10. Mandi : Skor 0 tergantung 

orang lain 

 1. Mengendalikan rangsangan 

defekasi (BAB) : skor 2 Mandiri  

 2. Mengendalikan rangsang 

berkemih (BAK) : skor 2 Mandiri 

 3. Membersihkan diri (cuci muka, 

sisir rambut, sikat gigi) : skor 0 

Butuh pertolongan orang lain  

 4. Penggunaan jamban masuk dan 

keluar (melepaskan, memakai, 

celana, membersihkan, menyiram) : 

Skor 1 Perlu bantuan  

 5. Makan : Skor 2 Mandiri 

 6. Berubah sikap dari berbaring ke 

duduk : skor 2 Bantuan 2 orang  

 7. Berpindah/berjalan: skor 0 tidak 

mampu 

 8. Memakai Baju : skor 1 sebagian 

dibantu  

 9. Naik turun tangga : skor 0 Tidak 

mampu  

 10. Mandi : Skor 0 tergantung 

orang lain 
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TOTAL : 9 Ketergantungan Sedang  

 

TOTAL : 9 Ketergantungan Sedang 

 

Tabel 4.5 Anamnesis Pemeriksaan Fisik pasien dengan 

DHF di RS Samarinda Medika Citra 

Pemeriksaan fisik Anak Z Anak D 

A. Pemeriksaan kepala 

dan leher 

1) Kepala dan 

rambut 

Finger print ditengah frontal 

terhidrasi. Kulit kepala bersih, 

tidak ada ketombe dan tidak ada 

lesi. Penyebaran rambut merata 

berwarna hitam, rambut tidak 

mudah patah, tidak bercabang, 

dan tidak ada kelainan  

Finger print ditengah frontal 

terhidrasi. Kulit kepala bersih, 

tidak ada ketombe dan tidak ada 

lesi. Penyebaran rambut merata 

berwarna hitam, rambut tidak 

mudah patah, tidak bercabang, 

dan tidak ada kelainan 

2) Mata Mata lengkap, simetris kanan dan 

kiri., kornea mata jernih kanan 

dan kiri.  

Konjuntiva anemis dan sklera 

tidak 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 sklera 

tidak 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 

3) Hidung Tidak ada pernafasan cuping 

hidung, posisi septum nasal 

ditengah,  lubang hidung bersih, 

tidak ada secret, tulang hidung 

dan septum nasi tidak ada 

pembengkakan dan tidak ada 

polip 

Tidak ada pernafasan cuping 

hidung, posisi septum nasal 

ditengah lubang hidung bersih, 

tidak ada secret, tulang hidung 

dan septum nasi tidak ada 

pembengkakan dan tidak ada 

polip 

4) Mulut & Lidah Keadaan mukosa bibir kering dan 

pucat. Tonsil ukuran normal 

uvula letak simetris ditengah . 

Keadaan mukosa bibir kering dan 

pucat. Tonsil ukuran normal 

uvula letak simetris ditengah . 

5) Telinga Bentuk telinga, simetris kanan 

dan kiri. Lubang telinga bersih, 

tidak ada serumen berlebih, 

pendengaran berfungsi dengan 

baik  

Bentuk telinga, simetris kanan 

dan kiri. Lubang telinga bersih, 

tidak ada serumen berlebih, 

pendengaran berfungsi dengan 

baik  

6) 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 

B. 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 pernafasan 

cuping hidung, 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 pernafasan 

cuping hidung, otot bantu 

pernafasan, vocal permitus dan 

ekspansi paru anterior dan 

posterior dada normal, perkusi 

sonor, auskultasi suara nafas 

vesikuler. 
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C. Pemeriksaan jantung 

a. Inspeksi dan palpasi 

b. Perkusi batas 

jantung 

c. Auskultasi 

Pada pemeriksaan inspeksi CRT < 

2 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 

< 2 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. 

D. Pemeriksaan abdomen 

a. Inspeksi  

b. Auskultasi 

c. Palpasi 

d. Perkusi 

Inspeksi : Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan/masa tidak 

ada pada perut, tidak tampak 

bayangan pembuluh darah pada 

abdomen, tidak ada luka operasi . 

Auskultasi : peristaltic 20x/menit 

Palpasi : Tegang  

Tidak ada nyeri tekan, mass, 

Hepar Lien tidak ada kelainan  

Ginjal tidak ada nyeri tekan, tidak 

ada asietas. 

 

.Inspeksi : Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan/masa tidak 

ada pada perut, tidak tampak 

bayangan pembuluh darah pada 

abdomen, tidak ada luka operasi . 

Auskultasi : peristaltic 15x/menit 

Palpasi : Tegang  

Tidak ada nyeri tekan, mass, 

Hepar Lien tidak ada kelainan  

Ginjal tidak ada nyeri tekan, tidak 

ada asietas. 

 

E. Pemeriksaan 

Neurologis 

a. Inspeksi  

b. Auskultasi 

c. Palpasi 

d. Perkusi 

Memory Panjang, perhatian dapat 

mengulang, bahasa baik, kongnisi 

baik, orientasi orang, saraf 

sensori nyeri tusuk. Tingkat 

kesadaran compos mentis. Tanda 

rangsangan otak (meningeal sign) 

:  

1. N I (olfaktorius) : penciuman 

baik, bisa membedakan bau-

bauan. 

2. N II (optikus) :  

jarak pandang baik 

3. NIII (okulomotorius) : 

adanya reflek rangsangan 

pada pupil 

4. N IV (troklearis) : 

bisa menggerakkan bola mata 

ke atas dan ke bawah 

5. N V (trigeminus) : 

tidak ada kesulitan 

Memory Panjang, perhatian 

dapat mengulang, bahasa baik, 

kongnisi baik, orientasi orang, 

saraf sensori nyeri tusuk. Tingkat 

kesadaran compos mentis. Tanda 

rangsangan otak (meningeal 

sign) :  

1. N I (olfaktorius) : penciuman 

baik, bisa membedakan bau-

bauan. 

2. N II (optikus) :  

       jarak pandang baik 

3. NIII (okulomotorius) : 

adanya reflek rangsangan 

pada pupil 

4. N IV (troklearis) : 

bisa menggerakkan bola 

mata ke atas dan ke bawah 

5. N V (trigeminus) : 

 tidak ada kesulitan 
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mengunyah 

6. N VI (abdusen) : 

bisa menggerakan bola mata 

ke kanan dan ke kiri 

7. N VII (facialis) : pengecapan 

terhadap rasa-rasa baik 

8. NVIII(vestibulotroklearis): 

pendengaran baik 

9. NIX (glosofaringeus): 

tidak ada nyeri telan 

10. N X (vagus) :  

bisa mengucap “ah” dan 

menelan saliva 

11. N XI (assesorius) :  

bisa mengangkat bahu dan 

menoleh dengan adanya 

tahanan 

12. NXII (hipoglosus): bisa 

menjulurkan, menggerakkan 

lidah ke kanan dan ke kiri 

 

Fungsi motorik klien normal, bisa 

menggerakkan ekstremitas atas 

dan bawah, nilai motorik 6 

(mengikuti perintah), Fungsi 

sensorik normal, tidak ada 

masalah pada fungsi sensorik, 

reflek fisiologis : patella (-), 

reflek patofisiologis : babinski (-) 

 

 

mengunyah 

6. N VI (abdusen) : 

bisa menggerakan bola mata 

ke kanan dan ke kiri 

7. N VII (facialis) : pengecapan 

terhadap rasa-rasa baik 

8. NVIII(vestibulotroklearis): 

pendengaran baik 

9. NIX (glosofaringeus):  

tidak ada nyeri telan 

10. N X (vagus) :  

bisa mengucap “ah” dan 

menelan saliva 

11. N XI (assesorius) :  

bisa mengangkat bahu dan 

menoleh dengan adanya 

tahanan 

12. NXII (hipoglosus): bisa 

menjulurkan, menggerakkan 

lidah ke kanan dan ke kiri 

 

Fungsi motorik klien normal, 

bisa menggerakkan ekstremitas 

atas dan bawah, nilai motorik 6 

(mengikuti perintah), Fungsi 

sensorik normal, tidak ada 

masalah pada fungsi sensorik, 

reflek fisiologis : patella (-), 

reflek patofisiologis : babinski (-) 

 

F. Pemeriksaan Sistem 

perkemihan 

 

Tidak dikaji Tidak dikaji 

G. Pemeriksaan 

muskuluskeletal 

(ekstremitas) dan 

Integumen 

Pergerakan sendi bebas, tidak ada 

kelainan ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulang belakang, terdapat 

scar BCG, pemeriksaan Rumple 

Leed test + terdapat ptekie jumlah  

>20 , kulit kemerahan, turgor 

kulit baik 

,  

Kekuatan otot : 

 

5  5 

5  5 

  

Pergerakan sendi bebas, tidak ada 

kelainan ekstermitas, tidak ada 

kelainan tulang belakang, 

terdapat scar BCG, pemeriksaan 

Rumple Leed test + terdapat 

ptekie jumlah  >20 , kulit 

kemerahan, turgor kulit baik 

 

Kekuatan otot : 

 

5  5 

5  5 

 

H. Sistem Endokrin Tidak ada pembesaran kelenjar 

tyroid, tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening,  

Tidak ada pembesaran kelenjar 

tyroid, tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening,  
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Tabel 4.6 Anamnesis Pemeriksaan Penunjang Pasien Anak dengan Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF) di RS Samarinda Medika Citra 

 

Tindakan   Anak  Z 

 

Anak  D 

Pemeriksaan laboratrium 19/04/2019 (MRS di IGD) 

1. Leukosit : 2.100/mm3 

2. Hemoglobin : 13.5 g/dl 

3. Hematokrit : 42.1 % 

4. Trombosit : 52.000/mm3 

Jenis pemeriksaan 

Laboratorium tanggal 

20/04/2019  
1. Leukosit : 2.800/mm3 

2. Hemoglobin : 14.4 g/dl 

3. Hematokrit : 43.4% 

4. Trombosit : 28.000/mm3 

21/04/2019 

1. Leukosit : 12.7/mm3 

2. Hemoglobin : 38 g/dl 

3. Hematokrit : 43,1% 

4. Trombosit : 37.000/mm3 

22/04/2019 

1. Leukosit : 5.200/mm3 

2. Hemoglobin : 11.9 g/dl 

3. Hematokrit : 36.6 % 

4. Trombosit : 49.000/mm3 

23/04/2019 

1. Leukosit : 5.500/mm3 

2. Hemoglobin : 11.9 g/dl 

3. Hematokrit : 35.7 % 

4. Trombosit : 86.000/mm3 

 

 

 

16/04/2019 (MRS di 

IGD) 
1. Leukosit : 3.600/mm3 

2. Hemoglobin : 13.9 g/dl 

3. Hematokrit : 43 % 

4. Trombosit : 95.000/mm3 

Jenis pemeriksaan 

Laboratorium tanggal  

17/04/2019 
1. Leukosit : 3.000/mm3 

2. Hemoglobin : 13,2 g/dl 

3. Hematokrit : 41,0 % 

4. Trombosit : 85.000/mm3 

18/04/2019 

1. Leukosit : 4.700/mm3 

2. Hemoglobin : 13,7 g/dl 

3. Hematokrit : 42,6 % 

4. Trombosit : 80.000/mm3 

22/04/2019 

1. Leukosit : 4.800/mm3 

2. Hemoglobin : 13,5 g/dl 

3. Hematokrit : 41.8 % 

4. Trombosit : 82.000/mm3 

 

Tabel 4.7 Hasil Monitoring Balance Cairan Pasien Anak 1 dengan Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF) di RS Samarinda Medika Citra 

 

No Input 

Tgl Tgl Tgl 

Output 

Tgl Tgl Tgl 

22 April 

2019 

23 April 

2019 

24 April 

2019 

22 April 

2019 

23 April 

2019 

 

24 April 

2019 

 

 

 

Makan (Per 

Oral/NGT) 100 100 100 
Urine (0,5 – 1 

cc/KgBB/jam) 1800 1800 
 

1800 

Minum (Per 1000 1000 1000 BAB (± 100 100 100  
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Oral/NGT) cc/kali) 200 

Obat – obatan 15 15 15 Muntah - - - 

Cairan Infus 1500 1500 1500 Drain - - - 

Air Metabolisme 
196 196 196 

IWL 
900 880 

 

600 

TOTAL 
2811 2811 2811 

TOTAL 
2800 2780 

 

2600 

Balance Cairan 

Tanggal 22 April 2019 : Input –Output : +11 

Tanggal 23 April 2019 : Input –Output : +31 

Tanggal 24 April 2019 : Input –Output : +211 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Monitoring Balance Cairan Pasien Anak 2 dengan Kejang 

Demam  

di RS Samarinda Medika Citra 

No Input 

Tgl Tgl Tgl 

Output 

Tgl Tgl Tgl 

16 April 

2019 

17 April 

2019 

18 

April 

2019 

16 April 

2019 

17 April 

2019 

18 April 

2019 

 Makan (Per 

Oral/NGT) 
100 100 100 

Urine (0,5 – 1 

cc/KgBB/jam) 
1700 1800 1800 

Minum (Per 

Oral/NGT) 
1000 1000 1000 

BAB (± 100 

cc/kali) 
100 100 200 

Obat – obatan 15 15 15 Muntah - - - 

Cairan Infus 1660 1660 1500 Drain - - - 

Air 

Metabolisme 195 195 195 
IWL 

1080 980 
 

742 

TOTAL 
2970 2970 2810 

TOTAL 
2880 2880 

 

2742 

 Balance Cairan 

Tanggal 16 April 2019 : Input –Output : +90 

Tanggal 17 April 2019 : Input –Output : +90 

Tanggal 18 April 2019 : Input –Output : +68 
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Tabel 4.9  Penatalaksanaan terapi Pasien Anak dengan Dengue 

Haemmorhagic Fever (DHF) di RS Samarinda Medka Citra 

 
Penatalaksanaa Terapi 

Anak Z Anak  D 

1. PCT                (PO) 3 x 250 mg 

2. Sampicilin      (IV) 3x500 mg   

3. RL                  (IVFD) 20tpm 

 

3. PCT                (IV) 3 x 400 mg 

4. Sampicilin      (IV)  3X500 mg  

5. RL                  (IVFD) 20 tpm 

 

 

 

4.1.3 Diagnosa Keperawatan (DK) 

Tabel 4.10 Daftar Diagnosa Keperawatan  Anak dengan DHF di RS 

Samarinda Medika Citra 

 

No 

Anak Z Anak D 

Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Kep Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Kep 

1 22/04/2019 Hipertermi 

berhubungan dengan 

proses infeksi virus 

dengue. 
DS :  

 Orang tua pasien 

mengatakan anaknya 

demam sudah 7 hari 

 

DO : 

 Kesedaran: 

composmentis (GCS: 

E4M6V5) 

 TD=110/80 mmhg 

N=85 X/menit 

RR=18 X/menit 

T=38,50 C 

 akral teraba hangat 

 

17/04/2019 Hipertermi berhubungan 

dengan proses infeksi 

virus dengue. 
DS :  

 orang  tua pasien 

mengatakan anaknya 

demam sudah 6 hari  

 

DO : 

 Kesedaran: 

composmentis (GCS: 

E4M6V5) 

 TD=100/60 mmhg 

N= 70X/menit 

RR= 20 X/menit 

T=38,60 C 

 akral teraba hangat 
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2 22/04/2019 Hipovolemia 

berhubungan dengan 

peningkatan 

permeabilitas kapiler 

Ditandai dengan : 

DS :  

 ibu pasien 

mengatakan anak 

minum kurang hanya 

menghabiskan 

kurang lebih 600ml  

DO :  

 kesadaran compos 

mentis 

 Hematokrit : 36.6 % 

 Mukosa bibir kering  

 Turgor kulit elastis 

 

17/04/2019 Hipovolemia berhubungan 

dengan peningkatan 

permeabilitas kapiler 

Ditandai dengan : 

DS :  

 ibu pasien mengatakan 

anak minum kurang 

hanya menghabiskan 

kurang lebih 500ml 

DO :  

 kesadaran compos 

mentis 

 Mukosa bibir kering  

Turgor kulit elastis  

3 22/04/2019 Pendarahan berhubungan 

dengan gangguan 

koagulasi ditandai 

dengan trombositopeni 

DS : 

 Orang tua pasieng 

mengatakan adanya 

bintik merah di 

kedua tangan pasien 

 

 

DO : 

 Leukosit : 

5.200/mm3 

  Hemoglobin : 11.9 

g/dl 

  Hematokrit : 36.6 % 

 Trombosit : 

49.000/mm3 

 

 

17/04/2019  

Resiko pendarahan 

berhubungan dengan 

gangguan koagulasi ditandai 

dengan trombositopeni 

DS :    

 Orang tua pasieng 

mengatakan adanya 

bintik merah di kedua 

tangan pasien serta 

kedua kaki pasien 

 

 

DO : 

 Leukosit : 3.000/mm3 

 Hemoglobin : 13,2 g/dl 

 Hematokrit : 41,0 % 

 Trombosit : 85.000/mm3 

 

4 22/04/2019 Resiko syok hipovolemia 

berhubungan dengan 

kehilangan cairan secra 

aktif ditandai dengan 

pendarahan  

 

DS  :   

 Pasien mengatakan 

lemas  

 Orang tua pasieng 

mengatakan adanya 

bintik merah di 

kedua tangan pasien 

 

DO :   

17/04/2019 Resiko hipovolemia 

berhubungan dengan 

kehilangan cairan secra aktif 

ditandai dengan pendarahan 

  

DS  :   

 Orang tua pasieng 

mengatakan adanya 

bintik merah di kedua 

tangan pasien serta 

kedua kaki pasien 

 

DO: 

 Terpasang infuse RL 

 Bibir pasien kering 
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4.1.4 Perencanaan 

Tabel 4.11 Perencanaan tindakan kerawatan Pasien  dengan DHF di RS 

Samarinda Medika Citra. 

DX 

KEP 

TANGGAL 

DITEMUKAN 

DIAGNOSA 

KEP 

TUJUAN DAN 

HASIL 

INTERVENSI 

KEP 

1 17/04/2019 

22/04/2019 

 

 

Hipertermi 

behubungan 

dengan proses 

penyakit ditandai 

dengan suhu tubuh 

diatas normal, kulit 

merah, taki kardi 

kulit terasa hangat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC 

Termoregulasi 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3 x 24 jam diharapkan 

suhu tubuh pasien 

dalam rentang normal 

dengan kriteria hasil  : 

1. suhu tubuh dalam 

rentang normal 

2. nadi dan RR 

dalam rentang 

normal 

3. Tidak ada 

perubahan waran 

kulit dan tidak 

NIC 

Pengobatan demam 

1.1 Monitor suhu 

sesering mungkin 

 

1.2 Berikan anti piretik 

 

1.3 Kompres pada 

lipatan paha dan 

aksila 

 

1.4 Kolaborasikan 

dalam pemberian 

cairan intravena 

 Terpasang infuse RL 

 Bibir pasien kering 

 Demam 380C 

 

 Demam 38,20C 

5   17/04/19 Defisit pengetahuan 

mengenai penyakit dm yang 

dideritanya b/d kurang 

terpapar informasi 

 

DS :  

 Keluarga pasien 

mengatakan Sebelunya 

tidak pernah diberikan 

pendidikan kesehatan 

tentang diabetes mellitus 

 keluarga mengatakan 

Kurang begitu paham 

tentang penyakit dm 

yang dideritanya 

 

DO:  

 pasien terlihat tidak 

tenang 

 Keluarga dan pasien 

hanya diam saat ditanya 

tentang penyakit yang 

dideritanya 
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 ada pusing 

2 17/04/2019 

22/04/2019 

 

 

Hipovolemia 

berhubungan 

dengan 

peningkatan 

permeabilitas 

kapiler 

 

 

 

NOC : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2x24 jam 

diharapkan Kebutuhan 

cairan terpenuhi 

dengan kriteria hasil: 

1. Anak mendapatkan 

cairan yang cukup 

2. Menunjukkan 

tanda-tanda hidrasi 

yang adekuat 

3. Tanda-tanda vital 

dan turgor kullit 

yang normal 

4. Membrane mukosa 

lembab 

2.1. Monitor keadaan 

umum anak 

 

2.2. Observasi dan 

mencatat intake 

dan output cairan. 

 

2.3. Berikan minum 

yang adekuat 

sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.4. Kolaborasi 

pemberian terapi 

cairan intravena. 

 

3 17/04/2019 

22/04/2019 

 

Pendarahan 

berhubungan 

dengan gangguan 

kloagulasi ditandai 

dengan 

tromsitopeni 

 

NOC: 

Kehilangan darah 
Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3 x 24 jam diharapkan 

pasien terhindar dari 

resiko pendrahan 

debgan kriteria hasil : 

 

1. Tidak ada 

hematuria dan 

hematemesis 

2. Kehilangan darah 

yang terlihat 

3. Tekanan darah 

dalam batas 

normal sistol dan 

diastol 

4. Hemoglobin dan 

hematokrit dalam 

batas normal 

 

NIC 

Tindakan pencegahan 

pendarahan 

3.1 Monitor tanda 

tanda pendarahan 

 

3.2 Catat nilai Hb dan 

Ht 

 

3.3 Monitor nilai lab 

trombosit 

 

3.4 Anjurkan 

unukmeningkatkan 

intake cairan 

 

3.5 kolaborasikan 

pemberian Fresh 

Frozen Plasma 

(FFP) 

 

 

 

4 17/04/2019 

22/04/2019 

. 

 

Resiko syok 

hipovolemia 

berhubungan 

dengan kehilangan 

cairan secara aktif 

ditandai dengan 

pendarahan. 

NOC: 

 Pencegahan syok 

 Manajemen syok 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

sealam 3x24jam 

diharapkan pasien 

dapat terhindar dari 

resiko hipovolemia 

dengan kriteria hasil : 

NIC 

Pencegahan syok 

 

4.1 Monitor fungsi 

neurologis 

 

4.2 Monitor suhu dan 

pernafasan 

 

4.3 Pantau nilai lab dan 
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1. Nadi dalam batas 

normal 

2. Irama jantung 

dalam batas yang 

diharapkan  

3. Frekuensi nafas 

dalam batas yang 

diharapkan 

4. Mata cekung 

tidak ditemukan 

5. Demam tidak 

ditemukan 

HB,HT 

 

4.4 Monitor tanda dan 

gejala asites 

 

4.5 Monitor status 

cairan imput dan 

output 

 

5 17 / 12 / 2018 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

ditandai dengan 

menanyakan 

masalah yang 

dihadapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC 

 Peroses 

pengungkapan  

pengetahuan 

 Prilaku sehat 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3 x 24 jam diharapkan 

pasien dan keluarga 

memahami mengenai 

penyakit yang dialami 

dengan  Kriteria hasil 

: 

1. Pasien dan 

keluarga 

menyatakan 

pemahaman 

tentang penyakit, 

kondisi dan 

program 

pengobatan 

 

2. pasien dan 

kelurga mampu 

melaksanakan 

prosedur yang 

dijelaskan secara 

benar 

 

3. pasien dan 

keluarga mampu 

menjelaskan 

kembali apa yang 

dijelaskan 

perawat 

NIC 

Pengajaran penyakit 

 

5.1 Berikan penilaian 

tentang tingkat 

pengetahuan pasien 

tentang proses 

penyakit yang 

spesifik 

 

5.2 Gambarkan tanda 

dan gejala yang 

biasa muncul pada 

penyakit, dengan 

cara yang tepat 

 

5.3 Diskusikan pilihan 

terapi atau 

penanganan 
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4.1.5 Pelaksanaan 

Tabel 4.12 Pelaksaan Anak Z dengan DHF di RS Samarinda Medika 

Citra. 

 
No Tannggal

/ Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

22/04/19 

07.00 

 

 

 

08.00 

 

 

 

08.30 

 

 

08.35 

 

 

 

08.40 

 

 

09.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

11.15 

 

 

1.1 Monitor suhu sesering 

mungkin 

 

 

3.2. Monitor tanda tanda 

pendarahan 

 

 

4.4 Monitor tanda dan gejala 

asites 

 

3.4. Anjurkan 

unukmeningkatkan intake 

cairan 

 

1.3 mengkompres pada 

lipatan paha dan aksila 

 

2.4. Kolaborasi pemberian 

terapi cairan intravena. 

 

 

1.2 memberikan anti piretik 

 

 

 

 

 

3.3. Catat nilai Hb dan Ht 

 

 

3.4. Monitor nilai lab 

trombosit 

 

Suhu tubuh 38,50C 

 

 

 

Terdapat > dari 20 petekia pada 

pergelangan tangan pasien 

 

 

Tidak terdapat tanda tanda asites 

 

 

Pasien mau melakukan anjuran yang 

diberikan oleh perawat 

 

 

Pasien diberikan kompres air hangat 

 

 

(+) IVFD RL 20/tpm  

 

 

Pasien diberikan PCT tablet 280 mg 

 

Pasien telah diberikan injeksi IV 

sampicilin dengan dosis 500 mg  

 

 

HB =11,9 g/dl 

HT =36,6% 

 

Trombosit pasien = 49.000/mm3 
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10 

 

 

12.00 

 

 

3.5. Melakukan  pemberian 

Fresh Frozen Plasma 

(FFP) 

 

 

 

Pasien diberikan 280cc 

1 

 

2 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

4 

23/04/19 

07.30 

 

 

08.20 

 

 

 

08.25 

 

 

 

08.30 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

1.1 Monitor suhu sesering 

mungkin 

 

3.4. Anjurkan 

unukmeningkatkan intake 

cairan 

 

4.4. Monitor tanda dan gejala 

asites 

 

 

1.3 mengkompres pasien 

pada lipatan paha dan 

aksila 

 

. 

1.4 melakukan pemberian 

cairan intravena 

 

 

 

Suhu tubuh 38,40C 

 

 

Pasien mau mendengarkan anjuran dari 

perawat 

 

 

tidak terdapat tanda tanda asites 

 

 

 

Pasien dikompres air hangat- 

 

 

 

 

 Pasien diberikan RL 20 tpm 
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5 

 

 

6 

7 

 

 

 

09.50 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

11.300 

 

 

1.5 memberikan anti piretik 

 

 

 

 

3.6. Catat nilai Hb dan Ht 

 

 

 

3.4  Monitor nilai lab 

trombosit 

 

Pasien diberikan PCT tablet 280 mg 

 

Pasien telah diberikan injeksi IV 

sampicilin dengan dosis 500 mg  

 

HB =11.9g/dl 

HT =35.7% 

 

 

Trombosit =86.000/mm3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

24/0419 

 

07.20 

 

 

08.40 

 

 

 

 

08.50 

 

 

 

09.00 

 

 

 

09.20 

 

 

 

 

1.1 Monitor suhu sesering 

mungkin 

 

1.4 melakukan pemberian 

cairan intravena 

 

 

 

4.4. Monitor tanda dan gejala 

asites 

 

 

4.3. Catat nilai Hb dan Ht 

 

 

 

3.4  Monitor nilai lab 

trombosit 

 

 

 

Suhu tubuh pasien 370C 

 

 

Pasien diberikan RL 20 tpm 

 

 

 

 

tidak terdapat tanda tanda asites 

 

 

 

HB =13.3 

HT =36% 

 

 

Trombosit =110.000/mm3 

 

 

 

Tabel 4.13 Pelaksanaan Anak D dengan DHF di RS Samarinda Medika 

Citra. 

 
 

No Tanggal/ 

Jam 

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf 
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1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

17/04/79 

08.00 

 

 

08.20 

 

 

 

09.00 

 

 

09.15 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

10.40 

 

 

11.00 

 

 

 

11.30 

 

 

 

11.40 

 

 

11.50 

 

 

12.00 

 

1.1 Monitor suhu sesering 

mungkin 

 

2.1 Melihat keadaan umum 

anak 

 

 

3.1. Monitor tanda tanda 

pendarahan 

 

2.4 Melanjutkan hasil 

kolaborasi pemberian 

cairan infus  

 

1.2 memberikan anti piretik 

 

 

 

 

 

 

4.4. Monitor tanda dan gejala 

asites 

 

5.1  Menilai pengetahuan 

pasieng tentang penyakit 

 

 

3.4. menganjurkan 

unukmeningkatkan intake 

cairan 

 

1.3 Mengkompres pada 

lipatan paha dan aksila 

 

3.2. Catat nilai Hb dan Ht 

 

 

3.3. Monitor nilai lab 

trombosit       

 

Suhu tubuh pasien 38.60C 

 

 

keadaan umum anak sedang 

 

 

 

Terdapat petekia ditangan dan kaki 

pasien 

 

(+) IVFD RL 20/tpm  

 

 

Pasien diberikan PCT infuse 400mg/ 

40 ml 

 

Pasien telah diberikan injeksi IV 

sampicilin dengan dosis 500 mg  

 

 

Tidak terdapat tanda tanda asites 

 

 

Pasien dan kelurga kurangang 

memahami tentang penyakit dan 

proses penyakit 

 

Pasien mau melakukan apa yang 

dianjurkan oleh perawat 

 

 

Pasien dikompres air hangat 

 

 

HB=13.5 

HT=40% 

 

Trombosite =85.000/mm3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

18/04/19 

07.20 

 

 

08.10 

 

 

 

09.10 

 

 

 

 

 

 

3.1. Monitor tanda tanda 

pendarahan 

 

1.1 monitor suhu tubuh 

pasien 

 

 

1.2 memberikan anti piretik 

 

 

 

 

 

 

Masih terdapap petekia ditangan 

pasien 

 

Suhu tubuh pasien 38.10C 

 

 

 

Pasien diberikan PCT 400mg/ 40ml 

 

Pasien telah diberikan injeksi IV 

sampicilin dengan dosis 500 mg  
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4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

09.15 

 

 

 

09.20 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

11.30 

 

 

12.00 

 

 

4.4 monitor tanda tanda asites 

 

 

 

5.2 Menjelaskan tanda dan 

gejala yang biasa muncil 

pada penyakit  

 

2.4 Melanjutkan hasil 

kolaborasi pemberian 

cairan infus  

 

 

3.2. Catat niali HB danm HT 

 

 

3.3. Monitor nilai lab 

trombosit 

 

 

 

Tidak terdapat tanda tanda asites 

 

 

 

Keluarga pasien memahami dan 

mampu mengulang apa yang 

dijelaskan 

 

Pasien diberikan RL 20tpm 

 

 

 

 

HB=14g/dl 

HT=35% 

 

Trombosite =95.000/mm3 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

19/04/19 

07.00 

 

 

 

 

07.20 

 

 

 

08.00 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

09.10 

 

 

 

 

1.1 Monitor suhu sesering 

mungkin 

 

 

 

3.4. Anjurkan 

unukmeningkatkan intake 

cairan 

 

1.3 mengkompres pasien 

pada lipatan paha dan 

aksila 

 

 

4.3 Catat nilai Hb dan Ht 

 

 

 

 

 

1.2  memberikan anti piretik 

 

 

2.3  Monitor nilai lab 

trombosit 

 

 

 

Suhu tubuh pasien 370C 

 

 

 

 

Pasien mau melakukan apa yang 

dianjurkan oleh perawat 

 

 

Pasien diberikan kompres hangat 

 

 

 

 

HB=14.2 g/dl 

HT=37% 

 

 

 

 

Pasien telah diberikan injeksi IV 

sampicilin dengan dosis 500 mg  

 

Trombosit =100.000/mm3 

 

4.1.6 Evaluasi 
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Tabel 4.14 Evaluasi Asuhan Keperawatan Anak Z dengan DHF di RS 

Samarinda Medika Citra. 

 

 

 
Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi ( SOAP ) Paraf 

Hari 1 

 

 

Dk1 

Hipertermi  

S :  - ibu pasien mengatkan anaknya masih demam 

 

O : - akral teraba hangat 

 

      - suhu tubuh 38,50C 

        

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 monitor suhu tubuh 

1.2 berikan anti piretik 

1.3 komres pada lipatran paha dan aksila 

1.4 kolaborasikan dalam pemberian cairan  

 

 

 Dk 2 

Hipovolemia  

 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

O :  

- membrane mukosa kering 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2811 

Output :2800 

Balance cairan : +11 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi  

 

2.1. Monitor keadaan umum anak 

2.2. Observasi dan mencatat intake dan output cairan. 

2.3. Berikan minum yang adekuat sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.4. Kolaborasi pemberian terapi cairan intravena. 

 

 

 Dk 3 

pendarahan 

S: - Orang tua pasien mengatakan anaknya demam sudah 7 

hari 

 

O:- Trombosite 45.000/mm3 

- HB =11,9g/dl 

- HT =36,6% 

- Terdapat > dari 20 petekia pada pergelangan tangan 

pasien 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

3.1  monitor tanda tanda pendarahan 

3.2 catat nilai HB dan HT 

3.3 monitor nilai trombosit 

3.4 Anjurkan unukmeningkatkan intake cairan 

3.5  kolaborasikan pemberian Fresh Frozen Plas (FFP) 
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 Dk 4  

Resiko syok 

hipovolemia 

S= -  

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =11,9HT =36.6%, Trombosit pasien =45 

.000/mm3 

- suhu tubuh 38,50C 

A= masalah teratasi sebagian  

P = Lanjutkan intervensi 

4.3. Pantau nilai lab dan HB,HT 

4.4. Monitor tanda dan gejala asites 

 

 

Hari ke 

2 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

 Dk1 

Hipertermi 

S :  - ibu pasien mengatkan anaknya masih demam 

 

O : - akral teraba hangat 

 

      - suhu tubuh 38.40C 

        

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 monitor suhu tubuh 

1.2 berikan anti piretik 

1.3 komres pada lipatran paha dan aksila 

1.4 kolaborasikan dalam pemberian cairan  

 

 

 Dk 2 

Hipovolemia 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

O :  

- membrane mukosa lembab 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2811 

Output :2780 

Balance cairan : +31 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi  

 

2.1. Monitor keadaan umum anak 

2.2. Observasi dan mencatat intake dan output cairan. 

2.3. Berikan minum yang adekuat sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.4. Kolaborasi pemberian terapi cairan intravena. 

 

 

 

 Dk 3 

Pendarahan 

S: - Orang tua pasien mengatakan anaknya demam sudah 7 

hari 

- Orang tua pasien mengatakan terdapat bintik merah pada 

tangan 

 

O:- Trombosite 86.000/mm3 

- HB =11.9 g/dl 

- HT =37% 

- Terdapat > dari 20 petekia pada pergelangan tangan 

pasien 
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A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

2.1  monitor tanda tanda pendarahan 

2.2 catat nilai HB dan HT 

2.3 monitor nilai trombosit 

2.4 Anjurkan unukmeningkatkan intake cairan 

2.5 kolaborasikan pemberian Fresh Frozen Plasma 

(FFP) 

 

 Dk 4 

resiko syok 

hipovolemik 

S= -  

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =11,9HT =37%, Trombosit pasien = 86.000/mm3 

- suhu tubuh 37,90C 

A= masalah teratasi sebagian  

P = Lanjutkan intervensi 

4.4. Pantau nilai lab dan HB,HT 

4.5. Monitor tanda dan gejala asites 

 

 

Hari ke 

3 

Dk1 

Hipertermi 

S :  - ibu pasien mengatkan anaknya sudah tidak demam lagi 

 

O :   - suhu tubuh 36.50C 

        

A : Masalah teratasi 

P  : Hentikan Intervensi 

 

 

 Dk 2 

Hipovolemia 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

O :  

- membrane mukosa kering 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2811 

Output :2600 

Balance cairan : +211 

A : Masalah teratasi 

P  : Hentikan Intervensi  

 

 

 

 Dk 3 

Pendarahan 

S: - orang tua mengatakan bintik merah pada tangan sudah 

tidak ada 

 

O:- Trombosite 110.000/mm3 

- HB =13,3 HT =37% 
 

 

A : Masalah teratasi 

P  : Hentikan Intervensi 

 

 

 

 Dk 4 

resiko syok 

hipovolemik 

S= - 

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =11,9HT =37%, Trombosit pasien = 110.000/mm3 

- suhu tubuh 36.50C 
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A= masalah teratasi 

  

P = Hentikan intervensi 

 

 

Tabel 4.15 Evaluasi Asuhan Keperawatan Anak D dengan DHF di RS 

Samarinda Medika Citra. 

 

 
Hari/ 

Jam 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi ( SOAP ) Paraf 

Hari 1 

 

 

Dk1 

Hipertermi  

S :  - ibu pasien mengatkan demam 

 

O : - akral teraba hangat 

 

      - suhu tubuh 38,30C 

        

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.5 monitor suhu tubuh 

1.6 berikan anti piretik 

1.7 komres pada lipatran paha dan aksila 

1.8 kolaborasikan dalam pemberian cairan  

 

 

 Dk 2 

Hipovolemia 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

O :  

- membrane mukosa kering 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2970 

Output :2880 

Balance cairan : +90 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi  

 

2.1. Monitor keadaan umum anak 

2.2. Observasi dan mencatat intake dan output cairan. 

2.3. Berikan minum yang adekuat sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.4. Kolaborasi pemberian terapi cairan intravena. 

 

 

 Dk 3 

Pendarahan 

S: - Orang tua pasien mengatakan terdapat bintik merah 

pada kaki dan tangan anaknya  

 

O:- Trombosite 85.000/mm3 

- HB =13,5 HT =40% 

- Terdapat > dari 20 petekia pada pergelangan tangan 

pasien 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

3.2  monitor tanda tanda pendarahan 
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3.2 catat nilai HB dan HT 

3.3 monitor nilai trombosit 

3.4 Anjurkan unukmeningkatkan intake cairan 

3.5 kolaborasikan pemberian Fresh Frozen Plasma 

(FFP) 

 

 

 Dk 4 

Resiko syok 

hipovolemia 

S= -  

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =13,5HT =40%, Trombosit pasien = 85.000/mm3 

- suhu tubuh 38,30C 

 

A= masalah teratasi sebagian  

 

P = Lanjutkan intervensi 

 

4.4  Pantau nilai lab dan HB 

4.5 Monitor tanda dan gejala asites 

 

 

 Dk 5 

Defisit 

pengetahuan 

S: -  Orang tua pasien bertanya tentang penyakit yang 

diderita oleh anaknya 

- Orang tua pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah 

diberikan  pendidikan kesehatan mengenai penyakit 

DHF yang dideritanya 

- Klien mengatakan kurang begitu paham tentang   

penyakit dm yang dideritanya 

 

O:-   Pasien terlihat tidak tenang 

- Pasien dan keluarga hanya diam saat ditanya tentang 

penyakit DHF yang dideritanya 

 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

5.4 Gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul 

pada penyakit, dengan cara yang tepat 

 

5.5 Diskusikan pilihan terapi atau penanganan 

 

 

        

 

 

Hari ke 

2 

Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) Paraf 

 Dk1 

Hipertermi 

       

S :  - ibu pasien mengatkan anaknya masih demam 

 

O : - akral teraba hangat 

 

      - suhu tubuh 38,10C 

        

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 monitor suhu tubuh 

1.2 berikan anti piretik 
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1.3 komres pada lipatran paha dan aksila 

1.4 kolaborasikan dalam pemberian cairan  

 

 Dk 2 

Hipovolemia 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

 

O :  

- membrane mukosa kering 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2970 

Output :2880 

Balance cairan : +90 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi  

 

2.1. Monitor keadaan umum anak 

2.2. Observasi dan mencatat intake dan output cairan. 

2.3. Berikan minum yang adekuat sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.4. Kolaborasi pemberian terapi cairan intravena. 

 

 

 Dk 2 

Resiko 

pendarahan 

S: - Orang tua pasien mengatakan anaknya demam sudah 7 

hari 

- Orang tua pasien mengatakan terdapat bintik merah pada 

tangan 

 

O:- Trombosite 86.000/mm3 

- HB =11.9 HT =37% 

- Terdapat > dari 20 petekia pada pergelangan tangan 

pasien 
 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

2.1  monitor tanda tanda pendarahan 

2.2 catat nilai HB dan HT 

2.3 monitor nilai trombosit 

2.4 Anjurkan unukmeningkatkan intake cairan 

2.5 kolaborasikan pemberian Fresh Frozen Plasma 

(FFP) 

 

 

 Dk 3 

Resiko 

hipovolemia 

S= -  

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =11,9HT =37%, Trombosit pasien = 86.000/mm3 

- suhu tubuh 37,90C 

A= masalah teratasi sebagian  

P = Lanjutkan intervensi 

3.4 Pantau nilai lab dan HB,HT 

3.5 Monitor tanda dan gejala asites 

 

 

 Dk 4 

Defisit 

pengetahuan 

S : - Pasien mengatakan sudah mulai paham mengenai tanda   

        gejala penyakit  yang dideritanya 

 

O: - Pasien dan keluarga dapat mengulang informasi yang 
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telah  disampaikan perawat 

 

A : Masalah teratasi 

P  : Hentikan intervensi 

     

 

Hari ke 

3 

 

Dk1 

Hipertermi 

S :  - ibu pasien mengatkan anaknya sudah tidak demam lagi 

 

O :   - suhu tubuh 370C 

        

A : Masalah belum teratasi 

 

P  : Lanjutkan Intervensi 

1.1 monitor suhu tubuh 

1.2 berikan anti piretik 

 

 

 

 

 Dk 2 

Hipovolemia 

S: Ibu pasien mengatakan pasien malas minum, sehari 

kurang lebih hanya 1000cc 

 

O :  

- membrane mukosa kering 

- (+) IVFD RL 20/tpm 

- Input :2810 

Output :2742 

Balance cairan : +90 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi  

 

2.5. Monitor keadaan umum anak 

2.6. Observasi dan mencatat intake dan output cairan. 

2.7. Berikan minum yang adekuat sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

2.8. Kolaborasi pemberian terapi cairan intravena. 

 

 

 Dk 2 

Resiko 

pendarahan 

S: - orang tua mengatakan bintik merah pada tangan sudah 

tidak ada 

 

O:- Trombosite 100.000/mm3 

- HB =14,2 HT =37% 

 

A : Masalah belum teratasi 

P  : Lanjutkan intervensi 

2.1  monitor tanda tanda pendarahan 

2.2 catat nilai HB dan HT 

2.3 monitor nilai trombosit 

 

 

 

 Dk 3 

Resiko 

hipovolemia 

S= -  

O= -  Tidak ada tanda tanda asites 

- HB =14,2 HT =37%, Trombosit pasien = 

100.000/mm3 

- suhu tubuh 370C 
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A= masalah teratasi sebagian  

 

P = Lanjutkan intervensi 

3.4 Pantau nilai lab dan HB,HT 

3.5 Monitor tanda dan gejala asites 

 

 

 

4.2 Pembahasan  

Pada pembahasan kasus ini peneliti akan membahas tentang adanya 

kesesuaian maupun kesenjangan antara teori dan hasil asuhan keperawatan 

pada pasien 1 dan 2 dengan kasus Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)  yang 

telah dilakukan sejak tanggal 17 – 25 April 2019 diruangan perawatan anak 

RS Samarinda medika citra. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, 

dan evaluasi keperawatan. 

 

4.2.1  Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue 

 Hasil pengkajian pada dua pasien menunjukaan adanya peningkatan suhu 

tubuh yang ditandai pada pasien 1 suhu tubuh sebesar 38,30C dan pada pasien II 

suhu tubuh sebesar 380C, serta akral teraba hangat pada kedua pasien dan demam 

terjadi lebih dari 5 hari serta demam naik turun antara 370C- 38,40C. 

 Menurut American academy of pediatrics (AAP) suhu tubuh normal pada anak 

berumur kurang dari 3 tahun adalah 380C dan pada anak berumur lebih dari 3 tahun 

adalah 37,80C. Dan menurut majority volume 6 (2017)  penyebab terjadinya demam 

pada DHF adalah karena terjadinya infeksi virus dengue yang ditranmisikan melalui 

gigitan nyamuk dengue. 
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 Terkait dengan teori dan hasil penelitian penulis berasumsi setelah dilkaukan 

tindakan keperawatan berupa monitoring suhu tubuh dan kompres hangat 

didapatkan penurunan suhu tubuh pada kedua pasien, dan masalah suhu tubuh pada 

kedua pasien teratasi pada hari ketiga perawatan. 

 

4.2.2  Hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler  

 Berdasarkan hasil pengkajian diatas diperoleh data pada pasien 1 yaitu 

anak kurang dalam minum sehari hanya sekitar 1000ml saja, membrane mukosa 

kering dan pasien 2 juga kurang dalam minum sehari hanya sekitar 1000ml saja 

dan membrane mukosa kering. 

Hipovolemia dapat terjadi akibat aktivitas C3 dan C5 akan dilepaskan C3a 

dan C5a, 2 peptida yang berdaya untuk melepaskan histamine dan merupakan 

mediator kuat yang menyebabkan peningkatan permeanilitas dinding 

kapiler/vaskuler sehingga cairan dari intravakuler keluar ke ekstravaskuler atau 

terjadinya perembesan plasma akibat perembesan plasma terjadi pengurangan 

volume plasma yang menyebabkan hipovolemia sehingga peneliti menegakkan 

diagnosa keperawatan pada klien 1 dan 2 hipovolemia.(Ngastiyah, 2014) 

 

 

 

4.2.3  Pendarahan berhubungan dengan gangguan kloagulasi ditandai dengan 

trombositopeni 
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  Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada ke dua pasien ditemukan 

adanya penurunan trombosit pada kedua pasien. Trombosite pada pasien 1 adalah 

45.000mm3 dan pada pasien 2 adalah 95.000mm3. 

  Menurut WHO (2016) Penderita DBD mengalami perubahan pada sifat 

dinding pembuluh darahnya yaitu jadi mudah ditembus cairan (plasma) 

darah. Perembesan ini terjadi sebagai akibat reaksi imunologis antara virus 

dan sistem pertahanan tubuh.  perembesan plasma yang terus-menerus 

menyebabkan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Trombosit adalah 

komponen darah yang berfungsi dalam proses penggumpalan darah jika 

pembuluh kapiler pecah. Penurunan trombosit terjadi di hari keempat sampai 

kelima setelah gejala DBD muncul dan berlangsung selama 3-7 hari. 

  Berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan pada kedua pasien yaitu 

pergantian trombosite yang dilakukan dengan melakukan tranfusi Fresh 

Frozen Plasma (FFP) didapatkan penaikan trombosite pada pasien 1 adalah 110.000 

mm3 dan pasien ke 2 adalah 100.0000 mm3. 

  Terkait dengan teori dan hasil penelitian penulis berasumsi bahwa terdapat 

kesamaan antara teori yang telah dikemukakan dengan apa yang ditemukan oleh 

peneliti dari pasien dengue hemorrhagic fever (DHF). 

 

4.2.4   Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan kehilagan caiiran secara aktif 

ditandai dengan pendarahan 

 Berdasarkan hasil pengkajian diatas diperoleh data pasien 1 yaitu terdapat 

petekia pada kedua tangan pasien, dan pasien mengeluh badannya lemas, dan pada 



55 

 

 

 

pasien 2 yaitu terdapat petekia pada kedua kaki pasien yang berjumlah >20 bintik 

merah. 

 Dari data yang didapatkan peneliti mengangkat diagnosa yaitu resiko syok 

hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif (pendarahan). 

Hipovolemia terjadi akibat infeksi virus dengue yang menyebabkan pelebaran pada 

dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari 

intravaskuler ke inertitial yang menyebabkan hypovolemia (Murwani, 2011) 

 Terkait dengan teori dan hasil penelitian penulis berasumsi bahwa resiko syok 

hipovolemi karena pada pasien muncul manifestasi klinis pendarahan yang berupa 

ptekia atau bintik merah yang muncul dipermukaan kulit pasien,jika tidak ditangani 

lebih lanjut bisa menyebabkan terjadinya rejatan hipovolemik. Setelah dilakukkan 

asuhan keperawatan kepada kedua pasien dengan intervensi dan implementsai sama 

yaitu monitor tanda tanda asites , monitor suhu tubuh  dan pantau tanda dan gejala 

sites.Dan setelah dilakukan tindakan selama 3 hari tidak dietmuakan adanya tanda-

tanda asites serta suhu tubuh pasien sudah kembali normal. 

 

4.2.5  Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi  

  Berdasarkan pengkajian kepada kedua pasien didapatkan data bahwa 

hanya pasien ke 2 yang mengalami defisit pengetahuan. Yang ditandai 

dengan pasien selalu bertanya mengapa anaknya terkena penyakit dhf dan 

bagaimna penaganannya serta pencegahannya. 

  Menurut bulletin penelitian kesehatan (2017) salah satu faktor 

terjadinya peningkatan kasus DHF di Indonesia terjadi karena kurangnya 
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pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut, bagaimna penyebaran 

maupun penanganannya. 

  Terkait dengan teori dan hasil penelitian penulis berasumsi setelah dilkaukan 

tindakan keperawatan berupa edukasi penyakit, terdapat adanya peningkatan 

pengetahuan pada pasien dan keluarga mengenai penyakit, dan cara 

pencegahan. 



 

56 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada  anak 1 dan 

anak 2 dengan penyakit Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)   Ruang Perawatan Anak 

Rumah Sakit Samarinda Medika Citra Kalimantan Timur peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian yang didapatkan dari kedua anak menunjukkan adanya 

beberapa tanda gejala yang khas. Keluhan yang diarasakan anak 1 juga dirasakan 

oleh anak ke 2. Keluhan yang yang dirasakan ialah, anak demam, tedapat petekia. 

Dari hasil pemeriksaan penunjang pun menunjukkan hasil yang sama yaitu 

terjadinya penurunan trombosite pada kedua anak. Hal ini menujukkan cirri khas 

dari penyakit Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) yang biasa muncul pada psien. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatanyang sama- sama muncul pada kedua anak diantaranya , 

yaitu  Hipertermi, Hipovolemik, Resiko syok (hipovolemik),  perdarahan, serta 

terdapat satu diagnose yang berbeda yang muncul pada anak 2 yaitu defisit 

pengetahuan. 

3. Perencanaan  

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua pasien di sesuaikan 

dengan masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan kriteria tanda dan gejala 

mayor, minor serta kondisi klien saat ini.  
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4. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan kasus ini sesuai dengan intervensi yang 

telah dibuat. Dilakukan pada kedua anak tanggal 17-26 april 2019 selama ±8 jam. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan hipertermi pada kedua anak yaitu dengan 

memonitor suhu tubuh, memberikan anti piretik, memberikan anak kompres hangat, 

serta kolaborasikan dalam pemberian cairan. Masalah resiko pendarahan pada anak 

dilakukan monitor tanda-tanda pendarahan, catat nilai Hb dan Ht, meningkatkan 

intake cairan serta kolaborasikan dalam pemberian fresh frozen plasma (FFP). 

Masalah resiko syok hipovolemia pada kedua anak dilakukan monitor Hb dan Ht, 

monitor tanda tanda asites dan monitor status imput dan output cairan . 

5. Evaluasi 

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan keperawatan 

yang di berikan, pada evaluasi yang peneliti lakukan selama 3 hari pada anak 1 dan 

anak 2 diagnosa keperawatan hipertermi, resiko pendarahan, resiko syok 

hipovolemia telah teratasi sesuai dengan kriteria hasill.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kasus yang diangkat penulis dengan judul Asuhan Keperawatan 

Anak dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)   di Rumah Sakit Samarinda Medika 

Citra untuk peningkatan mutu dalam pemberian asuhan keperawatan selanjutnya penulis 

menyarankan kepada : 
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5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi asuhan keperawatan anak 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF). Dengan masalah keperawatan lainnya. Dan dapat 

mengaplikasikan intervensi keperawatan yang disusun dengan baik dan sesuai. 

5.2.2 Bagi perawat ruangan 

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

anak dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) dan dapat meningkatkan mutu dalam 

pemberian asuhan keperawatan diruangan 

5.2.3 Bagi pasien dan orang tua pasien 

Diharapkan dapat mengenali bagaimana proses dan tanda gejala serta faktor 

penyabab terjadinya Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) sehingga untuk kedepannya 

dapat merubah pola hidup menjadi lebih baik lagi. 

5.2.4 Bagi peneliti 

Untuk Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dalam melakukan 

asuhan keperwatan anak dengan Dengue Haemorrhagic Fever. 
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