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1
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2
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Latar Belakang :  Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang 

disebabkan oleh virus Dengue (Arbovirus) yang masuk ke tubuh melalui gigitan 

nyamuk Aedes Aegypty . Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia masih 

menjadi sarang kasus demam berdarah. Hingga pertengahan tahun ini, kasus demam 

berdarah terjadi di 31 provinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 diantaranya 

meninggal dunia. 

Tujuan :  Melakukan kajian asuhan keperawatan dengan pemenuhan cairan dan 

elektrolit pada pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Metode Penelitian :  Penulis menggunakan metode Asuhan Keperawatan 

Berdasarkan Diagnosis Medis dan NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Associaton) dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder. 

Hasil : Pada tanggal 17 Juni 2014 Ibu An. W mengatakan An. W demam,demam 

sudah sejak 5 hari yang lalu tanpa sebab yang jelas. Hasil pengkajian An.W 

didapatkan diagnosa utama keperawatan adalah ketidakseimbangan cairan kurang 

dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi. Tindakan 

keperawatan yang dilakukan yaitu mengukur TTV dan KU,mengobservasi intake dan 

output cairan, mengobservasi adanya tanda-tanda dehidrasi, menganjurkan keluarga 

untuk memberi minum minimal 5-6 gelas / hari, memberikan cairan parenteral RL 

15tpm makro. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada An.W selama 3X24 jam 

ibu pasien mengatakan demamnya sudah turun,anak mau minum 3 gelas air putih. 

Kesimpulan : Pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan 3X24 jam dengan 

menganjurkan keluarga untuk memberi minum minimal 5-6 gelas / hari, memberikan 

cairan parenteral RL 15 tpm makro maka hasil yang diperoleh ibu pasien 

mengatakan demamnya sudah turun,anak mau minum 3 gelas air putih. 

 

Kata kunci : DBD, PemenuhanCairandan elektrolit 
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Background: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by dengue 

virus (Arbovirus) that enter the body through the bite of the Aedes mosquito aegypty. 

Health Ministry says Indonesia is still a hotbed of cases of dengue fever. Until the 

middle of this year, cases of dengue fever occurred in 31 provinces with the 48 905 

patients, 376 of them died.  

Objective: Conduct a study of nursing care to the fulfillment of fluid and electrolytes 

in patients with Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)  

Methods: The authors use the method Based Nursing Care and Medical Diagnosis 

NANDA (North American Nursing Diagnosis Associaton) and data collection 

techniques using primary data and secondary data.  

Results: On June 17, 2014 Ms. An. W says An. W fever, fever has been since 5 days 

ago for no apparent reason. Assessment results obtained An.W primary nursing 

diagnosis is fluid imbalance less than body requirements related to the failure of 

regulatory mechanisms. Nursing actions performed that measure vital signs and KU, 

observe the fluid intake and output, observing for signs of dehydration, encourages 

families to give to drink at least 5-6 glasses / day, giving parenteral fluids RL 15tpm 

macro. After nursing actions on An.W for 3x24 hours the patient's mother said that 

her fever had gone down, the kids want to drink 3 glasses of water.  

Conclusion: Patients after 3x24 hour nursing action by encouraging families to give 

to drink at least 5-6 glasses / day, giving parenteral fluids RL 15 TPM macro then the 

results obtained the patient's mother said that her fever had gone down, the kids want 

to drink 3 glasses of water. 

 

Keywords: dengue fever, fluid and electrolyte Fulfillment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan 

oleh virus Dengue (Arbovirus) yang masuk ke tubuh melalui gigitan nyamuk 

Aedes Aegypty (Suriadi dan Yuliani, 2006).  

Kasus di Amerika, Asia Tenggara dan Pasifik Barat telah melampaui 1,2 

juta kasus pada tahun 2008 dan lebih dari 2,3 juta pada tahun 2010 (berdasarkan 

data resmi yang disampaikan oleh negara-negara Anggota). Baru-baru ini jumlah 

kasus yang dilaporkan terus meningkat. Pada tahun 2010, 1,6 juta kasus dengue 

dilaporkan di Amerika saja, yang 49.000 kasus demam berdarah yang parah. 

Pada tahun 2012, wabah demam berdarah di Madeira pulau Portugal 

mengakibatkan lebih dari 2.000 kasus dan kasus impor terdeteksi di 10 negara 

lain di Eropa selain dari daratan Portugal. Pada 2013, kasus yang terjadi di 

Florida (Amerika Serikat) dan provinsi Yunnan di Cina. Dengue juga terus 

mempengaruhi beberapa negara Amerika selatan terutama Honduras, Kosta Rika 

dan Meksiko. Di Asia, Singapura telah melaporkan peningkatan kasus setelah 

selang beberapa tahun dan wabah juga telah dilaporkan di Laos (WHO, 2014). 

Diperkirakan 500.000 orang dengan demam berdarah yang parah 

memerlukan rawat inap setiap tahun, sebagian besar diantaranya adalah anak-

anak. Sekitar 2,5% dari mereka yang terkena dampak mati (WHO, 2014). 
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Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia masih menjadi sarang 

kasus demam berdarah. Hingga pertengahan tahun ini, kasus demam berdarah 

terjadi di 31 provinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 diantaranya meninggal 

dunia (Kemenkes, 2013). 

Perkembangan Penyakit Kota Semarang (data per 3 Pebruari 2014) jumlah 

penderita tahun 2013 yaitu 2364 kasus dengan jumlah kematian tahun 2013 ada 

27 kasus. Jumlah penderita sampai dengan minggu ke-5 bulan Februari 2014 

yaitu 78 Kasus dengan jumlah kematian sampai dengan minggu ke-5 bulan 

Februari 2014 ada 4 Kasus (Dinkes, 2014). 

Berdasarkan angka kejadian dan kegawatan yang biasa terjadi pada kasus 

serta pentingnya peran perawat dalam penanganan maka penulis mengangkat 

judul “Kajian Asuhan Keperawatan Anak Gangguan Cairan dan Elektrolit pada 

An. W dengan DBD di RSUI YAKSSI Gemolong”.  

 

B. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1. Tujuan Umum  

Yaitu untuk memperoleh pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien dengan Demam Berdarah Dengue. 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus karya tulis ilmiah ini adalah :  

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan Demam Berdarah 

Dengue. 

http://www.tempo.co/topik/masalah/258/Demam-Berdarah
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b. Mampu menentukan masalah keperawatan pada klien dengan Demam 

Berdarah Dengue. 

c. Mampu merencanakan asuhan keperawatan pada klien dengan Demam 

Berdarah Dengue. 

d. Mampu melaksanakan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

Demam Berdarah Dengue. 

e. Mampu melaksanakan evaluasi pada klien dengan Demam Berdarah 

Dengue. 

 

C. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil studi kasus ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan 

menambah pengetahuan yang telah ada tentang penyakit Demam Berdarah 

Dengue sehingga dapat mencegah angka kesakitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui kajian asuhan keperawatan pada penderita 

DHF dan menjadi pengalaman yang berharga juga menambah ilmu 

pengetahuan. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Studi kasus ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan dalam 

proses belajar mengajar serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

dan menjadi bahan bacaan di STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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c. Bagi Masyarakat 

Studi kasus ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya tentang penyakit 

Demam Berdarah Dengue dan untuk lebih memperhatikan kebersihan 

pada diri sendiri dan lingkungan sekitar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teori Diagnosa Medis 

1. Pengertian 

Dengue Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus dengue yang termasuk golongan Arbovirusmelalui gigitan nyamuk 

Aedes Aegypti betina(Hidayat,2008). 

Sedangkan menurut Nelson DBD adalah sindrom jinak yang 

disebabkan beberapa virus yang dibawa arthopoda, ditandai dengan demam 

bifasik, mialgia atau artalgia, ruam, leukopenia dan limfadenopati(Nelson, 

2012). 

Selain pengertian diatas menurut Ngastiyah(2005) DBD yaitu infeksi 

akut yang disebabkan oleh arbovirus (arthopodborn virus) dan ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Aedes (Aedes albopictus dan Aedea Aegypti) 

(Ngastiyah, 2005). 

2. Etiologi 

Virus dengue terdiri atas 4 serotipe yang masing-masing menimbulkan 

gejala yang bervariasi, mulai dari asimtomatik hingga gejala perdarahan fatal. 

Derajat beratnya penyakit diperkirakan bergantung pada efekAntibody 

Dependent Enbancement (ADE) pada reaksi silang senotipe yang berbeda. 

Patogenesis terjadinya hal ini belum jelas,kemungkinan terdapat beberapa 

mekanismeyang terlibat dan berjalan secara bersamaan(Garna, 2012). 
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Virus dengue ditularkan oleh nyamuk famili stegomyia. Aedes Aegypti, 

nyamuk penggigit siang hari,adalah vektor utama,dan semua empat tipe virus 

adalah ditemukan darinya. Pada kebanyakan daerah tropis Aedes aegypti 

adalah sangat urbanisasi, berkembangbiak pada penyimpanan air minum atau 

air hujan yang terkumpul pada berbagai wadah. Virusdengue telah juga 

ditemukan dari Aedes albopictus, dan wabah di daerah pasifik telah di anggap 

berasal dari beberapa spesies Aedes lain. Spesies ini berkembang biak di air 

yang terperangkap pada vegetasi. Di Asia Tenggara dan Afrika Barat,dengue 

mungkin dipertahankan dalam siklus yang melibatkan kera hutan pemakan 

kanopi dan spesies Aedes, yang makan pada kera maupun manusia(Nelson, 

2012). 

Demam berdarah dengue dikarenakan oleh virus dungue dari famili 

flaviviridae dan genus flavivirus. Virus ini mempunyai empat serotipe yang 

dikenal dengan DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan beda jika menyerang manusia. 

Serotipe yang menyebabkan infeksi paling berat di Indonesia,yaitu DEN-

3(Satari, 2004). 

Demam dengue (DD) disebabkan karena tertelannya darah viremia 

yang mengandung virus dengue oleh nyamuk aedes spp,diikuti dengan 

masuknya darah tersebut ke manusia pejamu kedua(Garna,2012). 
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3. Manifestasi Klinis 

Gejala klinis DBDdibagi menjadi empat tingkatan, yaitu derajat satu 

ditandai dengan adanya panas 2-7 hari dengan gejala umumnya tidak khas, 

tetapi uji torniquet positif; derajat II sama, seperti derajat I,tetapi sudah 

adatanda perdarahan spontan,seperti petekie, ekimosa, epitaksis, hematemisis, 

melena, pedarahan gusi, telinga dan lain-lain; derajat III ditandai dengan 

adanya kegagalan dalam peredaran darah,seperti adanya nadi lemah dan cepat 

serta tekanan darah menurun dan derajat IV ditandai dengan adanya sianosis. 

Kadang-kadang dijumpai gejala seperti pembesaran hati,adanya nyeri, asites 

dan tanda-tanda ensefalopati, seperti kejang-kejang, gelisah, sopor dan 

koma(Hidayat,2008). 

Gejala klinis untuk diagnosis DBD menurut patokan 

WHO,1995(Ngastiyah, 2005): 

a. Demam tinggi mendadak dan terus menerus selama 2-7 hari (tanpa sebab 

jelas). 

b. Manifestasi perdarahan, paling tidak terdapat uji torniquet positif dan 

adanya salah satu bentuk perdarahan yang lain misalnya petekie, 

ekimosis, epitaksis, perdarahan gusi, melena, atau hematemesis. 

c. Pembesaran hati (sudah dapat diraba sejak permulaan sakit). 

d. Syok yang ditandai nadi lemah, cepat, disertai tekanan darah yang 

menurun (menjadi 20mmHg atau kurang), tekanan darah menurun 

(tekanan sistolik menurun sampai 80mmHg atau kurang) disertai kulit 
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yang teraba dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari dan kaki, 

pasien menjadi gelisah, timbul sianosis di sekitar mulut. 

Demam berdarah dengue ditandai oleh demam mendadak tanpa sebab 

yang jelas disertai gejala lain seperti lemah, nafsu makan berkurang, muntah, 

nyeri pada anggota badan, punggung, sendi, kepala, dan perut. Gejala-gejala 

tersebut menyerupai influenza biasa. Pada hari kedua atau ketiga demam 

muncul berupa perdarahan yang beraneka ragam dimulai dari yang paling 

ringan berupa perdarahan dibawah kulit (peteki/ekimosis), perdarahan gusi, 

epistaksis, sampai perdarahan yang hebat berupa muntah darah akibat 

perdarahan lambung, melena dan juga hematuria masif (Ngastiyah,2005). 

4. Pathofisiologi 

Tingginya permebilitas kapiler diding pembuluh darah menyebabkan 

kebocoran plasma yang berlangsung selama perjalanan penyakit, sejak 

permulaan massa demam mencapai puncaknya pada masa rejatan. Pada 

pasien dengan rejatan volume plasma dapat menurun sampai 30% atau lebih. 

Jika keadaan tersebut tidak teratasi akan menyebabkan anoksia jaringan, 

asidosis metabolik dan berakhir dengan kematian. Perdarahan yang terjadi 

pada pasien DBD terjadi karena trombositopenia, menurunnya fungsi 

trombosit dan menurunnya faktor koagulasi (protombin, faktor V,VII, IX, X 

dan fibrinogen)(Ngastiyah,2005). 
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5. Pemeriksaan Penunjang 

Virus dengue akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk 

aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan terbentuklah 

kompleks virus antibodi, dalam sirkulasi akan mengaktifasi sistem 

komplement. Akibat aktivasi C3 dan C5 akan dilepas C3a dan C5a, dua 

peptida yang berdaya untuk melepaskan histamin dan merupakan mediator 

kuat sebagai faktor meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah dan 

menghilangkan plasma, melalui endotel dinding itu (Suriadi, 2006). 

Terjadi trombosithopenia (100.000/ml atau kurang) dan 

hemokonsentrasi yang dapat dilihat dari meningginya nilai hematokrit 

sebanyak 20% atau lebih dibandingkan dengan nilai hematokrit pada masa 

konvalesen. Pada pasien dengan 2 atau 3 patokan klinis disertai dengan 

adanya trombositopenia dan hemokonsentrasi tersebut jika dilakukan 

pemeriksaan serologis ternyata diagnosis tepat (Ngastiyah,2005). 

Pemeriksaan diagnostik (Suriadi, 2006): 

a. Darah lengkap: hemokonsentrasi (hematokrit meningkat 20% atau lebih), 

trombositopenia (100.000/mm3 atau kurang). 

b. Serologi: uji HI (Hemoaglutination Inhibition test). 

c. Rontgen thoraks: effusi pleura. 

Uji tornikuet memberikan hasil yang positif pada awal penyakit kecuali 

pada anak yang hampir meninggal(Nelson,2012). 
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6. Penatalaksanaan 

a. Penatalaksanaan medis 

Pada dasarnya pengobatan pasien DBD bersifat simtomatis dan 

suportif. Pengobatan terhadap virus ini sampai sekarang bersifat 

menunjang agar pasien dapat bertahan hidup. Obat yang tepat belum 

ditemukan. Pengobatan yang diberikan biasanya bersifat penurun demam 

dan menghilangkan rasa sakit pada otot-otot atau sendi seperti 

paracetamol atau novalgin selain harus istirahat mutlak dan banyak 

minum. Jika suhu tinggi di kompres dingin secara intensif. Pasien yang 

diduga menderita demam berdarah dengue harus dirawat di rumah sakit 

karena memerlukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadi syock atau 

perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa 

pasien(Ngastiyah,2005). 

Penatalaksanaan untuk klien dengan DBD adalah penanganan pada 

derajat I hingga derajat IV (Hidayat, 2008). 

Derajat I dan II 

a. Pemberian cairan yang cukup dengan infus ringer laktat (RL) dengan 

dosis 75 ml/kgBB/hari untuk anak dengan berat badan kurang dari 

10kg atau bersama diberikan oralit, air, buah, atau susu secukupnya, 

atau pemberian cairan dalam waktu 24 jam antara lain sebagai berikut 

: 

1) 100ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 25kg. 

2) 75 ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 26-30kg. 
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3) 60 ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 31-40kg. 

4) 50 ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 41-50kg. 

b. Pemberian antibiotik apabila adanya infeksi sekunder. 

c. Pemberian antipiretik untuk menurunkan panas. 

d. Apabila ada perdarahan hebat maka berikan darah 15cc/kgBB/hari. 

Derajat III 

a. Pemberian cairan yang cukup dengan infus RL dengan dosi 

20ml/kgBb/jam,apabila ada perbaikan lanjutkan pemberian RL 10 ml/ 

kgBB/jam, jika nadi dan tensi stabil lanjutkan jumlah cairan 

berdasarkan kebutuhan dalam waktu 24 jam dikurangi cairan yang 

sudah masuk dengan perhitungan sebagai berikut : 

1) 100ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 25kg. 

2) 75 ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 26-30kg. 

3) 60 ml/kgBB/24 jam untuk anak dengan BB < 31-40kg. 

b. Pemberian plasma atau plasma ekspander (dextran L atau lainya) 

sebanyak 10 ml/ kgBB/jam dapat diulang maksimal 30 ml/kgBb 

dalam 24 jam, apabila setelah satu jam pemakaian RL 20 

ml/kgBB/jam keadaan takanan darah kurang dari 80 mmHg dan nadi 

lemah, maka berikan cairan yang cukup berupa infus RL dengan dosis 

20 ml/kgBB/, jika baik lanjutkan RL sebagaimana perhitungan di atas. 

c. Apabila 1 jam pemberian RL 10 ml/kgBb/jam keadaan tensi masih 

menurun dan dibawah 80mmHg, maka penderita harus mendapatkan 

pplasma ekspander sebanyak 10 ml/kgBB/jam diulang maksimal 30 
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ml/kgBB/24 jam. Bila baik,lanjutkan cairan RL sebagaimana 

perhitungan di atas. 

Derajat IV 

a. Pemberian cairan cukup dengan infus RL dosis 30 ml/kgBB/jam, 

apabila keadaan tekanan darah baik, lanjutkan RL sebanyak 10 

ml/kgBb/jam, sebagaimana perhitungan di atas. 

b. Apabila keadaan tensi memburuk maka harus dipasang dua saluran 

infus dengan tujuan satu untuk RL 10 ml/kgBb/1jam dan satunya 

pemberian plasma ekspander (dextran L) sebanyak 20 ml/kgBb/jam 

selama 1 jam, jika membaik lanjutkan RL sebagaimana perhitungan 

diatas. 

c. Apabila keadaan masih juga buruk, maka berikan plasma ekspander 

20 ml/kgBb/jam, jika membaik lanjutkan Rl sesusai perhitungan di 

atas. 

d. Apabila masih tetap buruk, maka berikan plasma ekspander 10 ml/ 

kgBB/jam diulangi maksimum 30 ml/ kgBB/24 jam, jika membaik, 

berikan RL sebagaimana perhitungan di atas. 

e. Jika setelah dua jam pemberian plasma dan RL tidak menunjukkan 

perbaikan, maka konsultasikan ke bagian anastesi untuk perlu 

tidaknya dipasang Central Vascular Pressure (CVP). 

b. Penatalaksanaan Keperawatan 

Pengawasan tanda vital (nadi, tekanan darah, suhu, pernafasan) perlu 

dilakukan secara kontinue, bila perlu setiap jam dan harus ada catatan 
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yang diisi setiap melakukan observasi pasien. Pemeriksaan 

Hematokritt,Hemoglobin dan trombosit sesuai permintaan dokter 

biasanya setiap 4 jam dan harus dicatat hasilnya secara rapi karena pasien 

DBD memerlukan pemantauan yang terus menerus sampai akhir. 

Perhatian apakah pasien ada kencing/tidak. Bila dijumpai kelainan- 

kelainan tersebut segera hubungi dokter(Ngastiyah,2005). 

 

7. Asuhan Keperawatan pada Pasien DBD 

a. Pengkajian 

1) Kaji riwayat Keperawatan 

2) Kaji adanya peningkatan suhu tubuh, tanda perdarahan, mual muntah, 

tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, nyeri otot dan tanda-tanda renjatan  

(denyut nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin dan lembab, 

terutama pada ekstremitas, sianosis, gelisah, penurunan kesadaran) 

b. Diagnosa I: peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses penyakit 

(viremia). 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam peningkatan 

suhu tubuh tidak terjadi. 

Kriteria hasil: 

1) Suhu tubuh pasien dalam batas normal (36,5
o
C – 37,5

o
C). 

2) Mencegah terjadinya dehidrasi. 
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Intervensi : 

1) Kaji saat timbulnya demam. 

R : Untuk mengidentifikasi pola demam. 

2) Observasi tanda vital setiap 3 jam. 

R :  Tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum 

pasien. 

3) Anjurkan pasien untuk banyak minum, 2,5 liter/hari. 

R : Peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh 

meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang 

banyak. 

4) Berikan kompres hangat. 

R : Vasodilatasi dapat meningkatkan penguapan tubuh yang 

mempercepat penurunan suhu tubuh. 

5) Berikan cairan intra vena dan obat-obatan sesuai program dokter. 

R  :  Pemberian cairan sangat penting bagi pasien dengan suhu tinggi. 

c. Diagnosa II. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

Anoreksia, muntah dan nafsu makan menurun. 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam gangguan 

nutrisi tidak terjadi. 

Kriteria hasil : 

1) Kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. 

2) Pasien mampu menghabiskan makanan sesuai dengan porsi yang 

diberikan rumah sakit. 



15 

 

 

 

Intervensi : 

1) Kaji keluhan mual, sakit menelan dan muntah yang dialami pasien. 

R : Untuk menetapkan cara mengatasinya. 

2) Kaji ABCD. 

R : untuk mengetahui status nutrisi. 

3) Kaji cara/bagaimana makanan dihidangkan. 

R : Cara menghidangkan makanan dapat mempengaruhio nafsu 

makan pasien. 

4) Berikan makanan dalam bentuk yang mudah ditelan. 

R : Membantu mengurangi kelelahan pasien dan meningkatkan 

asupan makanan. 

5) Berikan makanan dalam porsi kecil dan frekuensi sering. 

R : Untuk menghindari mual. 

6) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antiemetik. 

R : Antiemetik membantu pasien mengurangi rasa mual. 

d. Diagnosa III.Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan 

peningkatam permeabilitas dinding plasma. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam pasien tidak 

mengalami kekurangan volume cairan tubuh. 

Kriteria:  

1) Keseimbangan elektrolit asam dan basa. 

2) Volume cairan terpenuhi. 
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Intervensi : 

1) Kaji keadaan umum pasien (lemah, pucat, takikardi) serta tanda-tanda 

vital. 

R : Menetapkan data dasar pasien untuk mengetahui penyimpangan 

dari keadaan normalnya. 

2) Observasi tanda-tanda syok. 

R : Agar segera dilakukan tindakan untuk menangani syok. 

3) Berikan cairan intravena sesuai program dokter. 

R  :  Pemberian cairan IV sangat penting bagi pasien yang mengalami 

kekurangan cairan tubuh karena cairan tubuh langsung masuk ke 

dalam pembuluh darah. 

4) Anjurkan pasien untuk banyak minum. 

R  :  Asupan cairan sangat diperlukan untuk menambah volume cairan 

tubuh. 

5) Catat intake dan output. 

R : Untuk mengetahui keseimbangan cairan. 

e. Diagnosa IV. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kondisi tubuh 

yang lemah. 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam pasien tidak 

mengalami gangguan aktivitas sehari-hari. 

Kriteria:  

1) Pasien mampu mandiri setelah bebas demam. 

2) Kebutuhan aktivitas sehari-hari terpenuhi. 
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Intervensi : 

1) Kaji keluhan pasien. 

R : Untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien. 

2) Kaji hal-hal yang mampu atau tidak dialkukan oleh pasien. 

R : Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pasien dalam 

memenuhi kebutuhanya. 

3) Bantu pasien untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya sehari-hari 

sesuai tingkat keterbatasan pasien. 

R  : Pemberian bantuan sangat diperlukan pasien pada saat 

kondisinya lemah dan perawat mempunyai tanggung jawab 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien. 

4) Letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. 

R : Akan membantu pasien untuk memenuhi kebutuhanya sendiri 

tanpa bantuan orang lain. 

 

B. Tinjauan Teori Kebutuhan Dasar 

1. Konsep Dasar Cairan dan Elektrolit 

a. Cairan dan elektrolit tubuh 

Agar dapat mempertahankan kesehatan dalam kehidupannya, 

manusia membutuhkan cairan dan elektrolit dalam jumlah dan proporsi 

yang tepat diberbagai  jaringan tubuh. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

serangkaian manufer fisika-kimia yang kompleks. Air menempati 

proporsi yang besar dalam tubuh. Seserang dengan berat badan 70 kg bisa 
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memiliki sekitar 50 liter air dalam tubuhnya. Air menyusun 75% berat 

badan bayi, 70% berat badan pria dewasa, dan 55% pada lanjut usia. 

Karena wanita memiliki simpanan lemak yang relatif lebih banyak (relatif 

bebas air), kandungan air dalam tubuh wanita 10% lebih sedikit 

dibandingkan pria. Air tersimpan dalam dua kompartement utama dalam 

tubuh, yaitu : 

1) Cairan Intraseluler (CIS). CIS adalah cairan yang terdapat dalam sel 

tubuh dan menyusun sekitar 70% dari totalcairan tubuh(TotalBody 

Water[TBW]). CIS merupakan media tenpat terjadinya aktifitas kimia 

sel. Pada individu dewasa, CIS menyusun sekitar 40% berat 

badanatau 2/3 dari TBW. Sisanya,yaitu 1/3 TBW atau 20% berat 

tubuh, berada diluar sel yang disebut sebagai Eairan 

Ekstraselular(CES). CES merupakan cairan yang terdapat diluar sel 

yang menyusun sekitar 30% dari total cairan tubuh. CES meliputi 

cairan intravaskular, cairan interstisial, dan cairan transelular. Cairan 

interstisial terdapat dalam ruang antar sel, plasma darah, cairan 

serebrospinal, limfe, serta cairan rongga serosa dari sendi. Akan 

tetapi, jumlahnya terlalu sedikit untuk berperan dalam keseimbangan 

cairan. Guna mempertahankan keseimbangan kimia dan elektrolit 

tubuh serta mempertahankan pH yang normal, tubuh melakukan 

mekanisme pertukaran dua antara CIS dan CES. Elektrolit yang 

berperan adalah: anion dan kation(Mubarak,2008) 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan 

elektrolit(Tarwoto dan Wartonah, 2004): 

1) Usia. Variasi usia berkaitan dengan luas permukaan tubuh, 

metabolisme yang diperlukan dan berat badan. 

2) Temperatur lingkungan. Panas yang berlebihan menyebabkan 

berkeringat. Seseorang dapat kehilangan NaCl melalui keringat 

sebanyak 15-30 g/hari. 

3) Diet. Pada saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah 

cadangan energi,proses ini akan menimbulkan pergerakan cairan 

dari interstisial ke intraseluler. 

4) Stres. Stres dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel, 

konsentrasi darah dan glikolisis otot, mekanisme ini dapat 

menimbulkan resensi sodium dan air. Proses ini dapat 

meningkatkan produksi ADH dan menurunkan produksi urine. 

5) Sakit. Keadaan pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal dan 

jantung, gangguan hormon akan menungganggu keseimbangan 

cairan. 

c. Pergerakan cairan dan elektrolit tubuh. 

1) Difusi, difusi adalah perpindahan larutan daro area berkonsentrasi 

tinggi menuju area konsentrasi rendah dengsn melintasi membran 

yang memisahkan dua kompartementsehingga konsentrasi di kedua 

kompartement itu seimbang. Kecepatan difusi dipengaruhi oleh tiga 

hal, yakni ukura molekul, konsentrasi larutan, dan temperatur larutan. 
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a) Ukuran molekul. Molekul yang ukuranya lebih besar cenderung 

bergerak lebih lambat dibandingkan molekul yang ukuranya kecil. 

b) Konsentrasi cairan. Larutan berkonsentrasi tinggi bergerak lebih 

cepat dibandingkan larutan berkonsentrasi rendah. 

c) Temperatur larutan. Semakin tinggi temparatur larutan, semakin 

besar kecepatan difusinya. 

Dinding pembuluh darah yang sifatnya semipermiable memungkinkan 

molekul kecil dan elektrolit melintas dengan bebas. Molekul yang 

besar tidak dapat lewat melalui proses difusi (misal; glukosa) diangkut 

dengan bantuan bahan pembawa melalui proses yang disebut difusi 

terbantu (facilitated diffusion) 

2) Osmosis. Osmosis adalah perpindahn cairan melalui membran 

semipermiable dari area berkonsentrasi rendah menuju area 

berkonsentrasi tinggi. Pada proses ini, cairan melintasi membran 

untuk mengencerkan larutan yang berkonsentrasi tinggi sampai 

diperoleh keseimbangan cairan pada kedua sisi membran. Perbedaan 

osmotik ini salah satunya dipengaruhi oleh didtribusi protein yang 

tidak merata. Karena ukuran molekulnya yang besar, protein tidak 

dapat bebas melintasi membran plasma. Akibatnya terjadi 

ketidakseimbangan osmotik koloid (tekanan onkotik) sehingga cairan 

tertarik ke dalam ruang intra vaskular. 

3) Transpor aktif. Transpor aktif adalah proses pengangkutan yang 

digunakan oleh molekul untuk berpindah melintasimembran sel 
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melawan gradien konsentrasinya. Dengan kata lain, transpor aktif 

adalah gerakan partikel dari konsentarsi satu ke konsentrasi yang lain 

tanpa memandang tingkatanya. Proses ini membutuhkan energi dalam 

bentuk adenosin trifosfat(TPA). ATP berguna untuk mempertahankan 

konsentrasi ion natrium dan kalium dalam ruang ekstrasel dan intrasel 

melalui suatu prose yang disebut pompa”natrium-kalium”. 

Pengaturan kesimbangan cairan dalam tubuh terjadi melalui 

meklanisme haus, hormon anti diuretik(ADH), hormon 

aldosteron,prostagladin dan glukokortikoid. 

Pengeluaran cairan dalam tubuh manusia berlangsung dalam tiga 

cara. cara pertama melalui Insensible Water Loss(IWL). Pada proses ini, 

cairan keluar melalui penguapan di paru-paru. Cara kedua melalui 

Noticeable Water Loss (NWL), cairan dieksresikan melalui penguapan di 

paru-paru. Cara kedua melaluiNoticeable Water  Loss (NWL); cairan 

diekskresikan melalui keringat: cara ketiga melalui feses,tetapi dalam 

jumlah yang sangat sedikit (Taylor dkk, 1989 cit Tarwoto dan Wartonah, 

2004). Sedangkan menurut price danWilson (1995) cit Tarwoto dan 

Wartonah (2004), pengeluaran cairan pada orang dewasa berlangsung 

dalam empat cara, yakni melalui urine (1500 ml), feses (200 ml), udara 

ekspirasi (400 ml), dan keringat (400 ml). Jadi total pengeluaran cairan 

tubuh adalah 2500 ml. Ginjal merupakan organ pengatur keseimbangan 

cairan yang utama. Setiap harinya, ginjal menerima hampir 170 liter darah 

untuk disaring menjadi urine. Produksi urine untuk semua kelompok usia 
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adalah 1 ml/kg/jam. Pada individu dewasa, produksi urine sekitar 1,5 hari. 

Jumlah urine yang diproduksi oleh ginjal dipengaruhi oleh ADH dan 

aldosteron (Tarwoto dan Wartonah,2004). 
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C. Pathway / Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway/Kerangka Teori 

Sumber : Ngastiyah (2005), Djunaidi (2006)
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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

A. Desain Studi Kasus   

  Metode penulisan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan studi kasus. Metode 

deskriptif adalah mendiskripsikan (memaparkan) peristiwa-peristiwa yang 

dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual daripada 

penyimpulan. Fenomena disajikan apa adanya tanpa manipulasi dan penelitian 

tidak mencoba menganalisis bagaimana dan mengapa fenomena tersebut bisa 

terjadi (Nursalam, 2011). 

 

B. Tempat dan Waktu Studi Kasus  

Dalam penulisan studi kasus ini penulis hanya membatasi pada Asuhan 

keperawatan anak gangguan cairan dan elektrolit pada anak dengan DBD di 

bangsal Arofah RSUI YAKSSI Gemolong dan dilaksanakan pada bulan Juni 

2014. 

 

C. Subyek Studi Kasus 

Subyek studi kasus ini adalah pasien anak usia 5-11 tahun (Depkes, 2009) 

dengan DBD yang dirawat di ruang Arafah RSUI YAKSSI Gemolong. 
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D. Instrumen 

Penulis menggunakan alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

yang berasal dari format pengkajian yaitu identitas pasien, keluhan utama, 

riwayat kesehatan pasien dan keluarga, pola-pola fungsional Handerson, 

pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi dan palpasi, pemeriksaan 

penunjang, data subjektif dan data objektif. Data subjektif merupakan data 

riwayat kesehatan yang diperoleh dari wawancara dengan pasien. Data objektif 

adalah data yang diperoleh dari pengkajian fisik pasien (Priharjo, 2007). 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, menggunakan metode 

deskriptif. Menurut Notoatmodjo (2010) metode deskriptif yaitu memberikan 

gambaran kegiatan asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien DBD, guna 

menunjang kelengkapan karya tulis ilmiah ini, menggunakan tehnik sebagai 

berikut : 

1. Data Primer : 

a. Observasi partisipasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap 

pasien untuk mengetahui keadaan pasien dan ikut memberikan asuhan 

keperawatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. 

b. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab langsung pada pasien, 

keluarga dan perawat ruangan, serta tim kesehatan lainya mengenai 

masalah yang berhubungan dengan penyakit klien. 

c. Pemeriksaan Fisik yaitu pemeriksaan melakukan pemeriksaan pada tubuh 

pasien dengan head to too. 
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2. Data Sekunder : 

a. Studi Literatur yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan buku-buku, diklat 

jurnal keperawatan maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

demam dengue atau DBD. 

b. Studi dokumentasi yaitu menggunakan catatan medik untuk memperoleh 

data dan hasil pemeriksaan, program pengobatan dan terapi yang 

diberikan serta catatan lain yang relevan dengan penulisan Karya Tulis 

Ilmiah baik ini. 

c. Studi kepustakaan yaitu penulis menggunakan bacaan ilmiah baik medis 

maupun keperawatan yang erat dengan masalah yang dibahas. 
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BAB IV 

RESUME STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Resume Studi Kasus 

1. Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada tanggal 17 Juni  2014, jam pengkajian jam 

09.00 WIB, tanggal masuk pasien 16 juni 2014 jam 17.00 WIB. Nomor 

Rekam Medis (RM) 097XXX. Dari hasil pengkajian diperoleh data yaitu 

identitas pasien nama An.W, tempat tanggal lahir Sragen, 15 Juni 2004, umur 

10 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Nglaban 3/Ngandul Sumber 

lawang Sragen, suku Jawa, bangsa Indonesia, agama Islam, diagnosa medis 

Demam Fever, dokter yang merawat Dr.E.Sp.A. Identitas penanggung jawab 

yaitu nama Ny.D, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, hubungan 

dengan pasien adalah ibu. 

Keluhan utamanya keluarga mengatakan pasien demam sudah 4 hari. 

Riwayat kesehatan sekarang yaitu Keluarga pasien mengatakan pasien 

demam sejak 4 hari lalu, sebelum dibawa ke rumah sakit YAKSSI Gemolong, 

pasien sudah diperiksakan ke poli klinik dan panasnya tidak kunjung turun 

kemudian baru di bawa ke RS YAKSSI Gemolong, ibu mengatakan pasien 

susah makan dan susah minum. Saat dikaji pasien nampak lemas, mukosa 

bibir kering, wajah nampak pucat. Keluarga mengatakan pasien susah sekali 

makan dan minum. Tanda-Tanda Vital (TTV) pasien, nadi 104 kali per menit, 

respirasi 22 kali per menit, suhu 38,5
o
C. Riwayat kesehatan dahulu yaitu 
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keluarga mengatakan pasien belum dirawat di rumah sakit sebelumnya dan 

belum pernah menderita sakit yang sama, bila pasien sakit maka akan segera 

dibawa ke dokter. Riwayat prenatal, ibu mengatakan selamahamil tidak ada 

keluhan, selama hamil ibu mengatakan periksa rutin ke bidan, selama hamil 

ibu mengkonsumsi obat penambah darah dan tidak mengkonsumsi obat lain 

selain anjuran dokter. Riwayat natal, An.W lahir di RS.ASSALAM 

Gemolong Sragen dengan normal, menagis kuat, BBL 37 kg, PB  53 cm dan 

tidak ada kelainan kongenital, An.W minum ASI hari pertama sampai usia 6 

bulan. 

Riwayat keperawatan keluarga, keluarga mengatakan tidak ada salah 

satu keluarga yang mempunyai penyakit menular dan menurun. Riwayat 

sosial, An.W lahir pada kehamilan 38 minggu dengan cara dipacu dan 

dibantu oleh dokter SpOG. Imunisasi yang diberikan sudah lengkap yaitu 

BCG, DPT, polio, campak. An.W berguling pada umur 5 bulan, duduk pada 

umur 8 bulan, merangkak pada umur 8,5 bulan, berdiri pada umur 9 bulan, 

berjalan pada umur 11 bulan. 
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Susunan genogram pada keluarga An.W dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : laki-laki sudah meninggal 

 

 : laki-laki  

 

 : perempuan  

 

 : garis hubungan  

 

 : pasien  

 

An.W tinggal satu rumah dengan kedua orangtuanya. An.W adalah 

anak yang suka bermain kesana kemari dan banyak aktivitas. Ibu mengatakan 

rumahnya sederhana, lingkungan di sekitarnya bersih, ventilasi dan sanitasi 

juga cukup. 

Fungsi keluarga yaitu interaksi dan peran keluarga, hubungan An.W 

dengan keluarga yang lain baik, paling dekat dengan ibunya. Peran dalam 

keluarga menurut ibu An.W sudah tepat. Pembuat keputusan dan problem 
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solving, keputusan dibuat oleh ayah An.W sebelumnya dibicarakan bersama-

sama. Komunikasi, komunikasi antar keluarga baik. Express felling dan 

kepribadian, ibu An.W mengatakan perasaan yang paling kuat merasakan jika 

ada masalah dalam keluarga adalah gaya kepribadian semua anggota keluarga 

tidak ada yang menyimpang. Riwayat seksual. perkembangan seksual pasien 

normal, tidak ada kelainan. 

Pengkajian pola fungsional yaitu pola fungsional dan management 

kesehatan, keluarga mengatakan kesehatan An.W sejak lahir baik, keluarga 

pasien sangat peduli akan kesehatan anggota keluarganya. Jika ada salah satu 

anggota keluarga yang sakit maka akan segera diperiksakan ke dokter. 

Keluarga menyatakan saat pasien sakit hanya diberi kompres hangat di dahi.  

Nutrisi dan pola metabolik, BB anak sebelum sakit 21 kg, BB anak saat dikaji 

20 kg. An.W tidak punya riwayat alergi makanan maupun obat, Trombosit 

129.000 mm
3
, anak hanya minum 1 gelas air putih, hematokrit 37,3 %. 

Selama sakit nafsu makan An.W menurun dan sulit minum, makan hanya 

habis 4 sendok dari porsi yang diberikan RS. 

Pola eliminasi, keluarga mengatakan sebelum sakit pasien biasanya 

BAB 2 selama di rumah sakit paisen BAB baru 1 kali, dengan konsistensi 

lembek berwarna kuning dan berbau khas, BAK 4-5 kali per hari urine 

berwarna kuning jernih dan bau khas. Pola aktivitas dan latihan, keluarga 

pasien mengatakan sebelum sakit An.W merupakan anak yang aktif,bermain 

dengan teman-temanya. Selama sakit pasien hanya tiduran di tempat tidur 
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kadang-kadang duduk. Pola istirahat tidur, keluarga pasien mengatakan 

pasien bisa tidur kurang lebih 10-12 jam perhari.  

Pola kognitif dan persepsi, An.W mengerti bahwa dirinya sedang 

dirawat di rumah sakit, namun kadang masih asing dengan petugas medis. 

Pola konsep diri, An.W kadang masih takut bila akan diinjeksi 

ataupun diambil sampel darah dan ingin didampingi oleh ibunya. Pola peran 

dan hubungan, keluarga merupakan keluarga yang harmonis, An.W 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara, keluarga pasien sangat 

menyayangi pasien. 

Pola seksual, pasien adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun. 

Pola koping intoleransi stress, keluarga selalu mendampingi An.W dan 

memotivasi dan berusaha agar pasien cepat sembuh agar segaera pulang dan 

dapat beraktivitas seperti biasanya. Pola nilai dan keyakinan, pasien 

beragamaIslam namun belum rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktu. 

Pemeriksaan fisik, Keadaan Umum (KU) lemas, kesadaran 

composmetis, Tanda-tanda Vital (TTV), nadi 104 kali per menit, pernafasan 

22 kali per menit, suhu 38,5oC, Tinggi Badan (TB) 124 cm, Berat Badan 

(BB) 20 kg. Kepala, rambut bersih, pendek, tidak ada benjolan, tidak ada 

bekas luka. Mata, mata kanan dan kiri simetris, konjungtiva anemis, sklera 

tidak ikterik, pupil isokor. Hidung, simetris bersih, tidak ada sekret, tidak ada 

sumbatan. Telinga, telinga kanan dan kiri simetris, tidak ada penumpukan 

serumen, bersih, tidak ada benjolan, tidak ada luka, dan pendengaran 

berfungsi dengan baik. Mulut, membran mukosa bibir kering, tidak ada 
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stomatitis, tidak ada kelainan. Leher, diinspeksi tidak ada pembesaran 

kelenjar thyroid, tidak ada luka. Palpasi tidak teraba adanya pembesaran 

kelenjar thyroid. Dada, paru diinspeksi pengembangan dada kanan dan kiri 

sama, dipalpasi fremitus teraba kanan sama dengan kiri, diperkusi sonor, 

diauskultasi vesikuler. Jantung, inspeksi ictus cordis tidak tampak, palpasi  

ictus cordis teraba di intercosta ke 5 mid clavicula sinistra, perkusi batas 

jantung tidak melebar, auskultas,  bunyi jantung I dan II reguler. Abdomen, 

inspeksi, tidak ada benjolan, tidak asietes, tidak ada lesi, auskultasi bising 

usus 12 kali per menit, perkusi tympani, palpasitidak teraba massa. 

Ekstremitas, tangan kanan terpasang infus Ringer Laktat (RL) 15 tpm makro 

dan tangan kiri dapat bergerak bebas, kaki kanan dan kaki kiri dapat bergerak 

bebas. Genetalia, pasien tidak terpasang cateter. Kulit, warna sawo matang, 

bersih, teraba hangat. 

Pemeriksaan penunjang: dari hasil pemeriksaan laboratorium rutin 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Pemeriksaan laboratorium 

Pemeriksaan 

Tanggal Pemeriksaan 
Angka 

normal 
Satuan 16Juni 

2014 

17 Juni 

2014 

18 Juni 

2014 

19 Juni 

2014 

Trombosit 129.000 110.000 59.000 64.0000 150.000-

450.000 

/mm3 

Hematokrit 37,3 34,9 34,9 33,9 37-45 % 

Sumber : Laboratorium RSUI YAKSSI Gemolong 

Terapi pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 yaitu: 

infus RL 15 tpm makro, Ulceranin ½ Ampul (25 mg) / 12 jam, cefotaxim 500 

mg / 8 jam, sanmol 3 x 1 ½ cth (75 mg). 
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2. Analisa Data dan Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.2. Analisa Data dan Diagnosa Keperawatan  

No 
Tanggal/ 

Jam 
Data Fokus 

Kemungkinan 

Etiologi 

Kemungkinan 

Masalah 
TTD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

17-06-2014 DS : 

Ibu mengatakan pasien 

sudah panas selama 4 hari. 

DO:  

N:104x/menit 

Kulit teraba hangat 

Suhu: 38,5
o
 C 

RR: 22x/menit 

Proses 

inflamasi 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermi 

 

 

 

 

 

 

 

2.  DS: 

Ibu mengatakan pasien 

susah sekali minum, 

minum hanya habis 

setengah gelas.  

DO: 

Pasien terpasang infus 

RL 15 tpm makro. 

Pasien namapak lemas 

dan terbaring. 

Pasien nampak mukosa 

bibirnya kering. 

Hematokrit : 37,3 % 

Trombosit : 129.000 mm
3 

Nadi: 104 x/menit, Suhu: 

38,5
0
 C.Respirasi: 

22x/menit
 

Kegagalan 

mekanisme 

regulasi 

Ketidak-

seimbangan cairan 

kurang dari 

kebutuhan tubuh 

 

3  DS :  

Ibu mengatakan pasien 

susah makan hanya habis 

4 sendok makan. 

DO: Pasien nampak lemas, 

mukosa bibir kering. 

A: BB : 20 kg,    TB: 124 

cm 

B : konjungtuva anemis.
  

C: Nadi: 104 x/menit, 

Suhu: 38,5
0
 C.Respirasi: 

22x/menit 

D : Pasien makan 3x 

sehari namun hanya 

Intake 

makanan 

tidak 

adekuat 

Ketidakseimbang

an nutrisi kurang 

dari kebutuhan 

tubuh 
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No 
Tanggal/ 

Jam 
Data Fokus 

Kemungkinan 

Etiologi 

Kemungkinan 

Masalah 
TTD 

sedikit-sedikit, saat dikaji 

makan terakhir habis 4 

sendok makan, 

konjungtiva anemis. 

 

Diagnosa Keperawatan : 

a.  Hipertermi berhubungan dengan dehidrasi. 

b.  Ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan kegagalan mekanisme regulasi. 

c.  Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake makanan tidak adekuat. 

3. Intervensi Keperawatan, Implementasi, dan Evaluasi 

a. Diagnosa yang pertama yaitu hipertermi berhubungan dengan dehidrasi. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam  suhu tubuh 

pasien dalam batas normal (36,5-37,5
o
C). Kriteria Hasil (KH) Keluarga 

pasien mengatakan pasien sudah tidak panas lagi, suhu tubuh pasien 

normal saat di ukur (36,5-37,5
o
C), TTV normal. Rencana tindakan. 

Observasi KU dan TTV, berikan kompres hangat, anjurkan keluarga 

memakaikan baju tipis agar mudah menyerap keringat, kolaborasi 

pemberian obat penurun panas. Implementasinya yaitu pada tanggal 17 

Juni 2014 jam 08.00 WIB mengobservasi KU dan TTV, didapatkan data 

KU pasien nampak lemas. Suhu 38,5
o
C, nadi 104 kali per menit, 

pernafasan 22 kali per menit. Jam 08.30 memberikan kompres hangat 

pada pasien dan didapatkan respon subyektif, pasien bersedia untuk diberi 

kompres hangat. Obyektif, pasien dikompres hangat di bagian leher dan 
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ketiak, suhu 38
o
C. Jam 09.00 memberikan obat penurun panas sanmol 1½ 

cth, dengan respon subyektif: pasien mau untuk minum obat. Respon 

obyektif, obat tidak dimuntahkan oleh pasien. Menganjurkan ibu untuk 

memberikan minum 5-6 gelas per hari dan menganjurkan agar tidak 

memakai baju ataupun selimut tebal dengan respon subyektif ibu 

mengatakan akan mengikuti anjuran dari perawat. Evaluasi setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam penulis melakukan 

evaluasi pada tanggal 19 Juni jam 14.00 WIB diperoleh data subyektif, 

keluarga pasien mengatakan pasien masih panas. Obyektif,  kulit teraba 

hangat, KU lemah, TTV pasien, nadi 100 kali per menit, suhu 37,8 C, 

pernafasan 20 kali per menit. Assesment, masalah teratasi sebagian. 

Planning, berikan kompres hangat bila masih panas, pertahankan atau 

lanjutkan pemberian obat antipiretik (sanmol 3 x 1 ½ cth) dan 

pertahankan pemberian cairan  infus RL 15 tpm makro. 

b. Diagnosa kedua yaitu ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam pasien kebutuhan 

cairan pasien dapat terpenuhi. Kriteria Hasil menunjukan adanya 

peningkatan intake yang adekuat, mukosa bibir lembab, hematokrit dalam 

batas normal. Rencana tindakan kaji KU dan TTV, observasi intake dan 

output pasien, observasi adanya tanda-tanda dehidrasi, anjurkan keluarga 

untuk memberi minum minimal 5-6 gelas per hari, berikan cairan 

parenteral (RL 15 tpm makro). Implementasi pada tanggal 17 Juni 2014 
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jam 08.00 WIB mengkaji KU dan TTV pasien didapat hasil, KU pasien 

nampak lemah, suhu  38,5
o
C, nadi 104 kali per menit, pernafasan 22 kali 

per menit. Jam 09.00 WIB mengobservasi intake dan output pasien 

didapatkan respon subjektif, ibu pasien mengatakan makan hanya habis 4 

sendok makan, minum habis setengah gelas, sudah BAK 2 kali, warna 

kuning jernih. Respon obyektif, pasien nampak lemah, mukosa bibir 

kering. Menganjurkan keluarga untuk memberikan minum minimal 5-6 

gelas per hari, didapatkan respon subyektif: keluarga pasien mengatakan 

akan melakukan apa yang dianjurkan oleh perawat. Respon obyektif, 

keluarga nampak kooperatif. Evaluasi setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam, penulis melakukan evaluasi pada tanggal 

19 Juni 2014 jam 14.00 WIB didapatkan data subyektif ibu pasien 

mengatakan minum sudah habis 3 gelas sejak bangun tidur. Obyektif, 

suhu 37,8
o
C, pernafasan 20 kali per menit, nadi 100 kali per menit, pasien 

nampak pucat dan lemas, terpasang infus RL 15 tpm makro, obat 

cefotaxime masuk IV 500 mg/8 jam. Assesment, masalah teratasi 

sebagian. Planning, Anjurkan keluarga untuk memberi pasien minum 5-6 

gelas per hari, pertahankan pemberuan cairan parenteral (RL 15 tpm 

makro). 

c. Diagnosa ketiga gangguan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan intake makanan tidak adekuat. Dengan tujuan 

setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kebutuhan 

nutrisi pasien dapat tercukupi. Kriteria hasil nafsu makan pasien 
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meningkat, makan habis 1 porsi, mukosa bibir lembab, pasien tidak lemas 

lagi, pasien nampak segar. Rencana tindakan observasi BB, observasi 

intake dan output pasien, motivasi keluarga untuk memberi makan 

sedikit-sedikit tapi sering, anjurkan makan selagi hangat, anjurkan 

keluarga untuk memberi makanan kesukaan jika tidak ada kontra indikasi, 

kolaborasi dengan bagian gizi untuk pemberian diet yang tepat. 

Implementasi pada tanggal 17 Juni 2014 jam 08.00 WIB mengobservasi 

KU,TTV dan BB didapatkan data, KU pasien nampak lemas. Suhu 38,5 

C, nadi 104 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, BB  20kg. Jam 

08.30 menganjurkan keluarga untuk memberikan makan sedikit-sedikit 

tapi sering dan selagi hangat didapatkan respon subyektif, keluarga 

mengatakan bersedia untuk mengikuti anjuran dari perawat. Respon 

obyektif, keluarga nampak kooperatif. Jam 11.00 memberikan terapi obat 

ulceranin ½ Ampul/12 jam dengan respon subyektif, pasien bersedia 

untuk diberi obat. Respon obyektif, obat masuk lewat IV. Evaluasi setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam penulis melakukan 

evaluasi pada tanggal 19 Juni 2014 jam 14.00 WIB diperoleh data 

subyektif, keluarga pasien mengatakan pasien makan masih sedikit hanya 

½ porsi. Obyektif, mukosa bibir lembab, KU lemah, TTV pasien, nadi 

100 kali per menit, suhu  37,8
o
C, pernafasan 20 kali per menit. Assesment, 

masalah teratasi sebagian. Planning, Anjurkan keluarga untuk memberi 

makan sedikit tapi sering dan selagi hangat, pertahankan pemberian cairan 

parenteral (RL 15 tpm makro), observasi intake dan output pasien. 
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Dalam bab ini akan dibahas diagnosa yang muncul pada An.W dengan 

DHF setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam berdasarkan diagnosa yang 

muncul. 

 

B. Pembahasan 

1. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit 

Dalam pembahasan ini penulis akan melakukan pembenaran dari 

resume asuhan keperawatan. Untuk yang pertama yaitu mulai dari analisa 

data untuk diagnosa keperawatan yang pertama yaitu diperoleh data fokus 

subyektif bahwa ibu pasien mengatakan An.W sudah demam selama 4 hari 

tanpa sebab yang jelas, anak juga susah makan dan susah minum. Diperoleh 

data obyektif yaitu nadi 104 kali per menit hal ini menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan nadi, suhu 38,5 
0 

C, lebih dari rentang suhu normal yaitu 36,5
o
C 

– 37,5
0
C (Schwartz WM. Willian, 2005). suhu dan nadi yang tinggi bisa 

menyebabkan gangguan termoregulasi dalam tubuh sehingga metabolisme 

tubuh meningkat sedangkan pasien susah minum. Disamping itu hasil 

pemeriksaan laboratorium yaitu trombosit 129.000 mm
3 

(nilai normalnya 

150.000 mm
3 

– 450.000 mm
3
) dan hematokritnya 37,3 % (normalnya 37 %-

45 %). Dari sini dapat dilihat adanya penurunan trombosit yang mana 

menunjulkan adanya virus dengue dalam darah yang menyebabkan 

permeabilitas kapiler sehingga terjadi kebocoran plasma yang mengakibatkan 

perpindahan cairan yang abnormal dari intrasel ke ke ekstrasel. Untuk itu 

diagnosa yang diangkat seharusnya hipertermi berhubungan dengan 
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dehidrasi. Jadi diagnosa hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi itu 

kurang tepat karena pada DBD itu hipertermi terjadi bukan karena inflamasi 

melainkan karena adanya kebocoran plasma sehingga mengganggu 

mekanisme regulasi yang merangsang hipotalamus dan menyebabkan 

hipertermi.  

Hipertermi keadaan dimana seorang individu mengalami atau beresiko 

untuk mengalami kenaikan suhu tubuh terus menerus lebih tinggi dari 37,8
o
C 

(101,8
o
F) per rectal karena faktor eksternal (Carpenito, 2007). Batasan 

karakteristik untuk hipertermi adalah suhu lebih tinggi dari 37,8
o
C (100

o
F) 

per oral atau 38,8
o
C (101,8

o
F) per rectal, kulit hangat, takikardi, kulit 

kemerahan, kehilangan nafsu makan, berkeringat (Carpenito, 2007). 

Masalah hipertermi diprioritaskan sebagai prioritas pertama, hipertermi 

disebabkan karena dehidrasi sebagai akibat dari pengeluaran cairan yang 

berlebihan yang dikeluarkan feses pada orang yang menderita diare. 

Peningkatan pembentukan panas menyebabkan peningkatan mencolok suhu 

tubuh yang berakibat fatal apabila tidak diobati (Ganong, 2008). 

Tujuan dalam penanganan masalah hipertermi adalah hipertermi 

teratasi sebagian setelah dialkukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

dengan kriteria hasil hasil suhu 36,5
o
C – 37,5

o
C, raba kulit hangat yang 

dimaksud adalah perabaan kulit tidak panas. Rentang suhu tubuh dalam 

sekelompok orang yang sehat adalah 36,5
o
C – 37,5

o
C (Schwart M. William, 

2005). 
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Intervensi yang didapatkan untuk mengatasi masalah hipertermi ini 

adalah observasi vital sign untuk mengetahui terjadinya fluktuasi suhu tubuh 

dan menilai efektivitas tindakan / pengobatan (Wilkinson, J., 2007). Kompres 

dengan air hangat untuk membantu mengurangi demam (Wilkinson, J., 

2007). Mekanisme pengendalian panas ditemukan dalam susunan saraf dan 

struktur utama yang lebih terlihat adalah hipotalamus anterior dan  posterior. 

Jika suhu tubuh meningkat, maka hipotalamus menginduksi timbulnya 

berkeringat. Meningkatkan pernafasan dan vasodilatasi kulit, sementara 

pendingin menginduksi timbulnya vasokontriksi dan menggigil (Scharin, 

2006). 

Kompres hangat merangsang hipotalamus menginduksi timbulnya 

berkeringat, pernafasan vasodilatasi dan kulit yang menyebabkan terjadinya 

penguapan. Penguapan vasodilatasi dan kulit yang menyebabkan terjadinya 

penguapan. Anjurkan ibu untuk mengompres bila anak panas dan memberi 

minum anak 5-6 gelas/hari untuk mempertahankan kesimbangan cairan, 

mengurangi rasa haus dan melembabkan membran mukosa (Wilkinson, J., 

2007), sanmol merupakan antipiretik dengan sasaran menurunkan set point 

sehingga suhu tubuh menurun. 

Dari beberapa intervensi di atas, yang dapat dilaksanakan yaitu 

mengobservasi vital sign, mengompres anak dengan kompres hangat, 

memberi sanmol 1 ½ cth, menganjurkan ibu untuk memberi minum anak 5–6 

gelas per hari. Semua tindakan ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama 

yang baik antara orangtua dan tim kesehatan, juga tersedianya sarana. 
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Hasil yang diperoleh setelah dilakukan tindakan keperawatan, 

dilakukan evaluasi pada tanggal 19 Juni 2014 jam 14.00 WIB dengan data 

subyektif, keluarga mengatakan pasien masih panas, obyektif, kulit teraba 

hangat, suhu 37,8
o
C, nadi 100 kali per menit, RR 20 kali per menit. Data-data 

tersebut menunjukkan kondisi suhu tubuh pasien belum normal dan belum 

sesuai dengan kriteria hasil sehingga masalah hipertermi teratasi sebagian. 

Planning, intervensi dilanjutkan dengan berikan kompres hangat, pertahankan 

atau lanjutkan dalam pemberian antipiretik (Sanmol 1 ½ cth). Intervensi ini 

dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh An.W dalam batas normal. 

2. Gangguan keseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake tidak adekuat. 

Pembahasan kedua yaitu pada diagnosa gangguan keseimbangan cairan 

berhubungan dengan intake tidak adekuat. Mulai dari pengkajian  diperoleh 

analisa data, pada analisa data di atas untuk diagnosa kedua ini kurang 

lengkap karena belum tercantum hasil laboratorium yaitu hematokrit dan 

trombosit, hasilnya untuk trombosit 129.000 mm
3
 dan hematokrit 37,3% yang 

menunjukan adanya penurunan trombosit yang pada dasarnya dua hal 

tersebut sangat mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. 

Trombositopenia terjadi disebabkan oleh peningkatan permeabilitas dinding 

pembuluh darah sehingga membuat volume plasma menurun ditandai dengan 

meningkatnya nilai hematokrit sehubungan dengan perbandingan sel darah 

merah dan plasma yang mengakibatkan viscositas darah menurun. Penderita 

mengalami kehilangan cairan secara abnormal yaitu dari intrasel ke ekstrasel 
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karena kebocoran plasma melalui dinding kapiler yang rusak dan 

mengganggu mekanisme sistem regulasi. Hal ini sebagai dasar diagnosa 

ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

kegagalan mekanisme sistem regulasi. 

Menurut NANDA (2006), keseimbangan volume cairan adalah 

penurunan, kenaikan atau perubahan secara cepat cairan intravaskuler, 

interstitial dan intraseluler. Hal ini mengarah pada kehilangan cairan tubuh 

kenaikan atau keduanya. Hipermetabolik, umur dan aktivitas dapat 

menimbulkan kehilangan cairan yang berlebihan. Data yang menunjang pada 

diagnosa keperawatan ini pasien hanya minum hanya sedikit, mukosa bibir 

kering, BAK 3 kali. Data keseimbangan cairan pada An.W selam 8 jam yaitu: 

a. Masukan (input) 

Infus RL 15 tpm makro: 1000cc =  ± 1000 

Masukan oral minum 2 gelas (1 gelas:  ± 200 cc) =  ± 400 

Jumlah  =  ± 1400 

b. Output  

Urine  : BAK 4x (± 150 cc/BAK) =  ± 600 

Feses : BAB 1x (± 100 cc) =  ± 100 

IWL : Pernafasan (± 300 cc) =  ± 300 

   Keringat (± 600 cc) =  ± 600 

Jumlah  =  ± 1600 

 Diagnosa ini dijadikan prioritas kedua karena merupakan kebutuhan 

yang fisiologis (Maslow). Apabila masalah karena tersebut tidak diatasi maka 
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dalam kondisi cairan yang masuk ke dalam tubuh kurang, maka akan 

menimbulkan komplikasi dehidrasi. Kebutuhan cairan pada anak usia 10 

tahun yaitu 2000-2500 ml per 24 jam (Tarwoto dan Wartonah, 2004). 

Rencana tindakan yang ditetapkan adalah memantau tanda-tanda dehidrasi 

untuk mengetahui keseimbangan cairan, anjurkan pemberian minum yang 

cukup minimal 1500 cc per hari 6 gelas pemberian minum ini ditunjukkan 

untuk memberikan cairan yang cukup agar tidak terjadi dehidrasi. 

 Tindakan yang dilakukan penulis antara lain memantau tanda-tanda 

dehidrasi, menganjurkan keluarga untuk memberikan minum yang cukup 

minimal 6 gelas per hari. Tindakan yang efektif adalah pemberian cairan 

kristaloid IV atau infus karena cairan akan lebih cepat terserap oleh tubuh dan 

mengganti cairan yang hilang. Kelemahan tindakan ini adalah pemberian 

cairan lewat IV tidak memberikan kenyamanan pada rongga mulut, kemudian 

pemberian cairan IV alat yang digunakan termasuk benda asing dari tubuh, 

apabila dalam waktu tiga hari kedepan setelah pemasangan tidak diganti akan 

menimbulkan reaksi infeksi dan tusukan jarum ke dalam tubuh akan membuat 

anak menjadi takut dalam pemasangan infus kembali. Hasil evaluasi yang 

dicapai adalah dilakukan implementasi, masalah pemenuhan cairan atau 

keseimbangan cairan teratasi sebagai karena pasien masih sulit untuk minum. 

Data yang ditemukan setelah dilakukan implementasi 3x24 jam adalah 

mukosa bibir lembab, pasien tidak lemas dan intervensi dilanjutkan, anjurkan 

pasien minum minimal 6 gelas per hari, pertahankan tetesan infus 15 tpm 

makro. 
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3. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake 

makanan tidak adekuat, tidak nafsu makan 

Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah suatu keadaan 

dimana seseorang individu yang tidak puasa mengalami atau beresiko 

mengalami penurunan berat badan yang berhubungan dengan makanan yang 

tidak adekuat untuk kebutuhan metabolik (NANDA, 2005-2006). 

Karakteristik pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh antara lain 

bearat badan 16 – 20% atau lebih di bawah berat badan ideal, lingkar lengan 

tengah dan lingkar otot pertengahan kurang dari 10% standar pengukuran 

(Carpenito, 2007). 

Diagnosa ini ditegakkan karena keluarga mengatakan nafsu makan 

An.W menurun, pasien makan 4 sendok, hal ini sesuai dengan salah satu 

batasan karakteristik pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan yaitu masukan 

tidak adekuat kurang dari yang dianjurkan dengan atau tanpa penurunan berat 

badan atau kebutuhan-kebutuhan metabolik aktual dan potensial dalam 

masukan yang berlebihan (Carpenito, 2007). 

IMT  = BB/TB2 

 = 20/(124)2 

 = 0,00130 

Jadi kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan anak tersebut 

masuk dalam under weight <20. 

Diagnosa ini ditegakkan karena nutrisi yang adekuat berguna untuk 

pertumbuhan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan 

(Carpenito, 2007). Jika dilihat dari urgensi masalah kurang nutrisi akan 
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mengancam kesehatan jika dilihat berdasarkan kebutuhan dasar menurut 

Maslow kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan psikologis tingkat dasar. 

Tujuan yang penulis harapkan adalah nutrisi pasien terpenuhi setelah 

dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam dan dalam waktu 3x24 jam 

aktivitas pemberian makanan yang dilakukan perawat memberi kalori yang 

tepat untuk menambah berat badan (Carpenito, 2007). Dengan kriteria 

hasilnya yaitu nafsu makan pasien meningkat pasien makan habis 1 porsi, 

pasien tampak segar dan rileks, keadaan umumnya baik. 

Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan adalah kaji status 

nutrisi pasien yaitu pla makan An.W saat dikaji makan 4 sendok dan 

ditimbang berat badan An.W hasilnya 20 kg, memberikan nutrisi parenteral 

yaitu infus ringer laktat 30 tpm. Ini dimaksudkan untuk menetapkan cara 

untuk mengatasi intake yang tidak adekuat (memenuhi kebutuhan nutrisi / 

cairan sampai masukan oral dapat dimulai) (Carpenito, 2007). Sajikan makan 

dalam bentuk yang menarik ini bertujuan meningkatkan minat anak untuk 

makan, sajikan makan selagi hangat yang bertujuan untuk meningkatkan 

nafsu makan pasien (Carpenito, 2007). Berikan makan sedikit dan sering ini 

menghindari buruknya toleransi terhadap makan banyak mungkin 

berhubungan dengan peningkatan takaran intra abdomen (Carpenito, 2007). 

Implementasi yang telah dilaksanakan yaitu mengkaji pola makan 

pasien untuk mengetahui frekwensi dan porsi makan pasien sehingga dapat 

menghitung intake makanan yang masuk ke tubuh pasien. Faktor pendukung 

dari tindakan yang telah dilakukan adalah pasien dan keluarga kooperatif 

dalam setiap tindakan yang dianjurkan perawat. Tindakan yang belum 
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dilaksanakan adalah berikan makanan pada pasien dengan porsi sedikit tapi 

sering, sajikan makanan dalam keadaan hangat dan menarik karena ada 

tindakan-tindakan yang belum bisa dilakukan dan tindakan-tindakan 

didelegasikan kepada perawat yang lain. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diatas penulis melakukan 

evaluasi pada tanggal 19 Juni 2014 jam 14.00 WIB didapatkan data subyektif, 

ibu An.W mengatakan anaknya mau makan habis kira-kira ½ porsi yang 

disediakan rumah sakit. Data obyektif An.W habis ½ porsi dan penulis 

menyimpulkan masalah kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

teratasi sebagian dan planingnya intervensi dilanjutkan meliputi memberikan 

makan sedikit tapi sering dan disajikan makan dalam keadaan hangat dan 

menarik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari pengelolaan dan 

pembahasan asuhan keperawatan yang telah dibuat pada An.W dengan masalah 

utama Demam Berdarah Dengue (DDB) di ruang Arofah II RSUI YAKSSI 

Gemolong. Dalam memberikan asuhan keperawatan penulis akan melakukan 

berbagai tahapan dari proses asuhan keperawatan pada klien tersebut, dimulai 

dari tahap pengkajian penulis melakukan proses pengumpulan data mengenai 

klien dan keluarga. Dari hasil pengkajian tersebut dapat dirumuskan tiga 

diagnosa keperawatan yaitu hipertermi berhubungan dengan dehidrasi, 

ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi, 

kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak 

adekuat. Kemudian penulis merumuskan semua masalah kesehatan klien yang 

muncul dilakukan rencana tindakan sesuai operasional prosedur, dan dilanjutkan 

pada tahap pelaksanaan tindakan keperawatan. Pada tahap evaluasi, penulis 

melakukan kriteria dan evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan 

apabila tercapai hasil maka intervensi dapat dihentikan, akan tetapi apabila 

tercapai sebagian maka rencana tindakan yang telah ditetapkan dapat dilanjutkan. 

Penulis menyimpulkan bahwasanya dalam kasus DBD hal-hal yang 

dominan untuk dikaji yaitu mengenai kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Untuk 

pengkajian yang pertama yaitu harus mengetahui riwayat pasien dari awal mula 
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sakitnya dan tanda gejala apa saja yang sudah dialami untuk menentukan masa 

rejatan atau derajat pada penyakit DBD dan juga menentukan rencana tindakan 

yang sesuai dengan kondisi pasien. Dalam kasus ini pasien yang dikelola oleh 

penulis sudah mencapai derajat I yang ditandai dengan adanya demam sudah 4 

hari tanpa sebab yang jelas, menurunya angka trombosit, nafsu makan menurun, 

yang membutuhkan tindakan pemberian cairan tubuh yang cukup untuk 

mencegah terjadinya dehidrasi. Maka diberi terapi cairan parenteral RL 15 tpm 

makro, dan dianjurkan untuk minum 5-6 gelas per hari untuk mencukupi 

kebutuhan cairan tubuh pasien dan juga tetap memantau jumlah trombosit dan 

hematokrit per hari nya. Untuk mengetahui adanya kebocoran plasma berlanjut 

pada tahap yang lebih serius yaitu bila tidak ditangani akan menyebabkan 

hipovolemik yang beresiko terjadinya syok dan bisa menyebabkan kematian pada 

penderita.  

 

B. Saran 

Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran setelah secara langsung 

mengamati lebih dekat didalam perkembangan status kesehatan klien: 

1. Perhatian kepada semua tim kesehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada klien agar lebih intensif karena sangat berpengaruh besar 

kepada kesehatan tersebut. 

2. Kepada klien agar tetap menjaga kesehatannya dengan melaksanakan anjuran 

tim medis dan menghindari apa yang dilarang demi kesembuhannya. 
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3. Kepada semua keluarga dalam memberikan motivasi dan semangat baik 

materil maupun spiritual dan tak lupa untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 
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