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ABSTRACT
Hospitalizations is a big stressors that must be faced by every person, especially in children because the foreign
environment, different habits or parting with the family. One way to decrease the stress of hospitalization in children age 4-6
years old (preschool) is the play therapy such as coloring a picture. The research design  used a pre-experimental (One
Group Pre-Post Test Design). Samples were selected based on inclusion criteria. The collection of data was conducted two
(2) times, there are before and after giving treatment using the observation sheet. The results showed that the level of stress
of hospitalization can be decreased by coloring pictures activity in children age  4-6 years were hospitalized  in hospitals
Gambiran Kediri. It is expected that nurses can minimize the stress of hospitalization with programs like coloring pictures
activity.
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PENDAHULUAN
Hospitalisasi (masuk rumah sakit) merupakan cara yang efektif untuk penyembuhan anak sakit. Bagi anak

hospitalisasi merupakan suatu pengalaman yang mengancam, menakutkan, kesepian dan membingungkan sehingga anak
bisa mengalami stress. Hospitalisasi merupakan stressor yang besar yang harus dihadapi oleh setiap orang, khususnya
pada anak karena lingkungan yang asing, kebiasaan yang berbeda atau perpisahan dengan keluarga. (Wong, 2002)

Pada umumnya anak yang dirawat di rumah sakit akan timbul rasa takut, karena mereka berfikir bahwa mereka
akan disakiti. Stres pada hospitalisasi akan menimbulkan perasaan tidak nyaman baik pada anak maupun keluarga,
sehingga diperlukan proses penyesuaian diri untuk mengurangi, meminimalkan stres supaya tidak berkembang menjadi
krisis. Salah satu cara menurunkan stres hospitalisasi pada anak usia pra sekolah (4-6 tahun) adalah dengan terapi
bermain. Mewarnai buku gambar merupakan salah satu media terapi bermain bagi anak dalam menurunkan stres akibat
hospitalisasi. Reaksi anak dan keluarganya terhadap sakit dan ke rumah sakit baik untuk rawat inap maupun rawat jalan
adalah dalam bentuk kecemasan, stres hospitalisasi dan perubahan perilaku. (Wong, 2002).

Reaksi anak usia prasekolah yang mengalami stres akibat hospitalisasi disebabkan karena mereka belum
beradaptasi dengan lingkungan di rumah sakit, masih merasa asing sehingga anak tidak dapat mengontrol emosi dan
mengalami stres, reaksinya berupa menolak makan, sering bertanya, menangis dan tidak kooperatif dengan petugas
kesehatan. Banyak metode menurunkan stres akibat hospitalisasi pada anak. Perawat harus peka terhadap kebutuhan dan
reaksi klien untuk menentukan metode yang tepat dalam melaksanakan intervensi keperawatan dalam menurunkan tingkat
kecemasan (Kozier, 2010). Salah satu cara independent untuk menurunkan stres akibat hospitalisasi pada anak usia
prasekolah adalah dengan terapi bermain. Mewarnai buku gambar yang merupakan salah satu terapi permainan kreatif
untuk mengurangi stres akibat hospitalisasi serta meningkatkan komunikasi pada anak. Mewarnai buku gambar sebagai
permainan yang kreatif merupakan metode untuk merubah perilaku anak selama di rawat di rumah sakit. Melalui mewarnai
tersebut anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, fantasi, dan dapat mengembangkan kreativitasnya. Dengan
bermain dapat menjadikan diri anak lebih senang dan nyaman sehingga adanya stres dan ketegangan dapat dihindarkan
mengingat bermain dapat menghibur diri anak terhadap dunianya (Supartini, 2004).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah stres
hospitalisasi dapat diturunkan dengan aktifitas mewarnai gambar pada anak usia 4-6 tahun yang di rawat di ruang anggrek
RSUD Gambiran Kediri?”

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh aktifitas mewarnai gambar terhadap penurunan tingkat stres
hospitalisasi pada anak usia 4-6 tahun di ruang anggrek RSUD Gambiran Kediri, yang dijabarkan ke dalam tujuan khusus
yaitu dengan diidentifikasinya: 1) tingkat stres hospitalisasi sebelum dilakukan aktifitas mewarnai gambar, 2) tingkat stres
hospitalisasi setelah dilakukan aktifitas mewarnai gambar, 3) pengaruh aktifitas mewarnai gambar terhadap penurunan
tingkat stres hospitalisasi

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan terhadap pihak rumah sakit, khususnya bagi  perawat di ruang
anggrek untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu layanan asuhan keperawatan dengan cara meminimalkan
dampak hospitalisasi.

TINJAUAN TEORI
Konsep Hospitalisasi

Hospitalisasi adalah suatu proses karena suatu alasan darurat atau berencana mengharuskan anak untuk
tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali ke rumah. (Jovans, 2008). Stres adalah
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suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang menantang, mengancam,
atau merusak terhadap keseimbangan atau ekuilibrum seseorang (Suddarth, 2002). Selye mendefinisikan stres sebagai
respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban atas diri seseorang (Hawari, 2003).

Stres hospitalisasi dapat di artikan sebagai keadaan atau respon tubuh yang terjadi ketika seseorang menjalani
perawatan di rumah sakit. Sakit dan dirawat di rumah sakit merupakan krisis utama yang tampak pada anak, karena anak
mengalami stres akibat perubahan lingkungan, perubahan status kesehatannya, dan anak mempunyai sejumlah
keterbatasan dalam mekanisme koping untuk mengatasi masalah maupun kejadian-kejadian yang bersifat menekan (Wong,
2002)

Faktor yang mempengaruhi stres hospitalisasi, yaitu :
a. Cemas Karena Perpisahan

Respon perilaku anak akibat perpisahan dibagi dalam 3 tahap, yaitu:
1. Tahap Protes ( Phase of Protest )

Tahap ini dimanifestasikan dengan menangis kuat, menjerit, dan memanggil ibunya atau menggunakan tingkah
laku agresif, seperti menendang, menggigit, memukul, mencubit, mencoba untuk membuat orang tuanya tetap
tinggal, dan menolak perhatian orang lain.

2. Tahap Putus Asa ( Phase of Despair )
Tahap ini anak tampak tegang, tangisnya berkurang, tidak aktif, kurang berminat untuk bermain, tidak ada nafsu
makan, menarik diri, tidak amu berkomunikasi, sedih, apatis, dan regresi (mengompol atau menghisap jari)

3. Tahap Keintiman Kembali ( Phase of Detachment )
Tahap ini secara samar – samar anak menerima perpisahan, mulai tertarik dengan apa yang ada disekitarnya, dan
membina hubungan dangkal dengan orang lain. Anak mulai kelihatan gembira. Fase ini terjadi setelah perpisahan
yang lama dengan orang tua. (Wong, 2002).

b. Kehilangan Kendali
Anak berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan otonominya. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku mereka dalam
hal kemampuan motorik, bermain, melakukan hubungan interpersonal, melakukan aktivitas sehari – hari (Activity of
Daily Living – ADL ), dan komunikasi. ( Nursalam, 2005).

c. Luka pada Tubuh dan Rasa Sakit
Reaksi anak terhadap rasa nyeri sama seperti sewaktu masih bayi, namun jumlah variabel yang mempengaruhi
responnya lebih kompleks dan bermacam - macam. Anak akan bereaksi terhadap rasa nyeri dengan menyeringaikan
wajah, menangis, mengatupkan gigi, menggigit bibir, membuka mata dengan lebar, atau melakukan tindakan yang
agresif seperti menggigit, menendeng, memukul, atau berlari keluar. (Nursalam, 2005).

Reaksi stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah berupa: 1) menolak makan, 2) sering bertanya, 3) menangis
perlahan, 4) tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. (Jovands, 2008). Berdasarkan reaksi stres yang muncul , maka
dapat tingkat stres dapat dikategorikan sebagai berikut: 1 = stres ringan (satu gejala dalam pilihan yang ada), 2 = stres
sedang (separuh dari gejala yang ada), 3 = stres berat (lebih dari separuh gejala yang ada), 4 = stress sangat berat (semua
gejala yang ada. (Modifikasi dari pengukuran tingkat kecemasan, Nursalam, 2003)

Mewarnai Gambar
Mewarnai buku gambar adalah terapi permainan melalui buku gambar untuk mengembangkan kreativitas pada

anak untuk mengurangi stress dan kecemasan serta meningkatkan komunikasi pada anak (Supartini, 2004). Manfaat
mewarnai gambar sebagai berikut : 1) mewarnai gambar merupakan media berekspresi, 2) membantu mengenal perbedaan
warna, 3) mewarnai merupakan media terapi, 4) mewarnai melatih kemampuan koordinasi, 5) dapat membantu
menggenggam pensil, 6) mewarnai membantu kemampuan motoric, 7) mewarnai meningkatkan konsentrasi, 8) mewarnai
dapat melatih anak mengenal garis bidang, 9) mewarnai melatih anak membuat target, 10) warna sebagai media
komunikasi.
Aturan Bermain Mewarnai Buku Gambar
a. Anak diberikan buku mewarnai dan pensil warna.
b. Anak diperkenalkan dan ditanya gambar – gambar apa saja yang ada dalam buku gambar.
c. Anak diminta menyebutkan dan mengenali bagian – bagian gambar
d. Anak diminta mewarnai gambar dalam buku tersebut dengan menggunakan pensil warna
e. Anak harus menyelesaikan tindakan mewarnai dan lengkap.

(Faris, 2009).
Pengaruh Aktifitas Mewarnai Gambar

Dalam otak manusia, terdapat struktur yang mengelilingi pangkal otak, yaitu sistem limbik. Didalam sistem limbik
tersebut terdapat amigdala, yang berfungsi sebagai bank memori emosi otak, tempat menyimpan semua kenangan baik
tentang kejayaan dan kegagalan, harapan dan ketakutan, kejengkelan dan frustasi Struktur otak lainnya adalah
hippocampus dan neocortex. Dalam ingatan, amigdala dan hippocampus bekerja bersama – sama, masing – masing
menyimpan dan memunculkan kembali informasi khusus secara mandiri. Bila hippocampus memunculkan kembali informasi
maka amigdala menentukan apakah informasi mempunyai nilai emosi tertentu. (Potter, 2005)

Sakit dan dirawat di rumah sakit merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak. Pada saat itu, data
yang masuk melalui lima panca indera (penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan sentuhan) semua masuk
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melalui otak tengah (thalamus) dan direkam, disimpan secara tidak sadar oleh hipocampus dan muatan emosi tersimpan di
amigdala. (Potter, 2005). Melalui mewarnai gambar, seorang dapat menuangkan simbolisasi tekanan atau kondisi traumatis
yang dialaminya kedalam coretan dan pemilihan warna. Dinamika secara psikologis menggambarkan bahwa individu dapat
menyalurkan perasaan – perasaan yang tersimpan dalam bawah sadarnya dan tidak dapat dimunculkan kedalam realita
melalui gambar. Melalui mewarnai gambar, seseorang secara tidak sadar telah mengeluarkan muatan amigdalanya, yaitu
mengekspresikan rasa sedih, tertekan, stres, menciptakan gambaran – gambaran yang membuat kita kembali merasa
bahagia, dan membangkitkan masa – masa indah yang pernah kita alami bersama orang – orang yang kita cintai. Melalui
aktifitas mewarnai gambar, emosi dan perasaan yang ada didalam diri bisa dikeluarkan, sehingga dapat menciptakan koping
yang positif. Koping positif ini ditandai dengan perilaku dan emosi yang positif. Keadaan tersebut akan membantu dalam
mengurangi stress yang dialami anak .(Hidayah, 2011).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain pre-experimental dengan rancangan pra-pasca tes ( One-group pra-post test

design). Caranya adalah sekelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah di
intervensi. (Nursalam, 2003)

O1               X                O2
Keterangan :
O1 : Tingkat stres sebelum perlakuan (pre test)
X   : Perlakuan (mewarnai gambar)
O2 : Tingkat stres setelah perlakuan (post test)
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak usia 4-6 tahun yang menjalani rawat inap di Ruang

Anggrek RSUD Gambiran Kediri. Penelitian ini menggunakan "Purposive Sampling" yaitu suatu teknik penetapan sampel
dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan / masalah dalam penelitian).
Untuk menentukan subyek penelitian peneliti menetapkan kriteria inklusi, sebagai berikut:
a. Pasien dalam keadaan komposmetis (sadar penuh)
b. Orang tua yang bersedia menjadikan anaknya sebagai responden pada hari I dirawat.
c. Pasien berusia 4-6 tahun.
d. Pasien yang tidak mengalami keterbatasan aktifitas terutama pada ekstremitas atas
Sedangkan kriteria eksklusi sebagai berikut:
a. Kondisi yang sangat lemah
b. Demam tinggi
c. Mengantuk berat
d. Menjalani perawatan intensif /isolasi
e. Bedrest total

Penelitian di lakukan di ruang anggrek RSUD Gambiran Kediri pada bulan April sampai dengan Mei 2014.
Instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat stres hospitalisasi berupa lembar observasi, pengamatan tingkat stres
dilakukan sebelum dan setelah diberikan aktifitas mewarnai gambar.
Prosedur Pengumpulan Data :
a. Melakukan seleksi calon responden
b. Memberi penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua /keluarga tentang tujuan penelitian dan jaminan kerahasiannya

dengan memberikan informed consent.
c. Melakukan observasi tingkat stres responden sebelum diberikan perlakuan (O1).
d. Memberikan perlakuan berupa aktifitas mewarnai gambar (X).
e. Mengobservasi kembali tingkat stres responden setelah selesai mewarnai gambar (O2).

Analisis bivariat dengan uji t-tes bertujuan menganalisis pengaruh aktifitas mewarnai terhadap penurunan stres
hospitalisasi dengan tingkat kepercayaan 95 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
a. Tingkat stres hospitalisasi sebelum diberi aktifitas mewarnai gambar

Tabel 4.1 Tingkat stres hospitalisasi sebelum diberi aktifitas mewarnai gambar
No Tingkat Stres Frekuensi (%)
1 Stres ringan 0 0
2 Stres sedang 9 29
3 Stres berat 13 42
4 Stres sangat berat 9 29

Jumlah 31 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden mengalami stres berat sebanyak 13 anak (42%), stres ringan dan sangat
berat masing-masing sebanyak 9 anak (29%), dan tidak satupun anak mengalami stres ringan.

b. Tingkat stres hospitalisasi setelah diberi aktifitas mewarnai gambar
Tabel 4.2 Tingkat stres hospitalisasi setelah mewarnai gambar



Siti Aizah, Susi Erna Wati

EFEKTOR
ISSN. 0854-1922 9 Jurnal Nomor 25 Volume 01

Desember Tahun 2014

N
o

Tingkat Stres Frekuensi (%)

1 Stres ringan 13 42
2 Stres sedang 13 42
3 Stres berat 5 30
4 Stres sangat berat 0 0

Jumlah 31 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mengalami stres ringan dan sedang masing-masing sebanyak 13
anak (42 %), responden yang mengalami stres berat sebanyak 5 anak (30 %), dan tidak satupun responden yang
mengalami stres sangat berat.

c. Pengaruh aktifitas mewarnai gambar terhadap penurunan tingkat stres hospitalisasi
Tabel 4.3 Tabulasi silang tingkat stres hospitalisasi sebelum dan setelah  diberikan aktifitas mewarnai gambar

No Tingkat
Stres
(O1)

Tingkat Stres (O2) Frek (%)

Ringan Sedang Berat Sangat
Berat

1 Ringan 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0%)
2 Sedang 8 (26 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 9 (29 %)
3 Berat 5 (16 %) 7 (23 %) 1 (3% ) 0 (0%) 13 (42 %)
4 Sangat

Berat
0 (0%) 5 (16 %) 4 (13 %) 0 (0%) 9 (29 %)

Frek (%) 13 (42 %) 13 (42 %) 5 (16 %) 0 (0%) 31 (100%)

Tabel di atas menunjukkan bahwa aktifitas mewarnai gambar terbukti efektif sebagai upaya penurunan tingkat stres.
Penurunan tingkat stres terjadi di tingkat stres sedang, berat maupun sangat berat. Tingkat stres sedang menurun ke
tingkat stres ringan sebanyak 8 anak (26 %), tingkat stres berat menurun ke tingkat stres ringan sebanyak 5 anak (16
%) dan sedang sebanyak 7 anak (23 %), sedangkan tingkat stres sangat berat menurun ke tingkat stres sedang
sebanyak 5 anak (16 %) dan stres berat sebanyak 4 anak (13 %).

Tabel 4.4 Hasil uji t-test

Test Value = 0

T Df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper
O1 21.564 30 .000 3.00000 2.7159 3.2841
O2 13.307 30 .000 1.74194 1.4746 2.0093

*bermakna pada α: 0,05
Tabel 4.4 menunjukkkan p value 0,000 (P < 0,05) terdapat perbedaaan tingkat stres sebelum dan setelah diberi
aktifitas mewarnai pada anak usia 4-6 tahun yang mengalami hospitalisasi. Adanya perbedaan yang signifikan dari
rata-rata anak mengalami stres berat kemudian menurun  ke tingkat stres ringan sampai dengan sedang, dapat
disimpulkan bahwa aktifitas mewarnai gambar dapat menurunkan tingkat stres hospitalisasi anak usia 4-6 tahun di
ruang anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri.

Pembahasan
Berdasarkan uji statistik didapatkan bahwa aktifitas mewarnai gambar dapat menurunkan tingkat stres hospitalisasi

anak usia 4-6 tahun di ruang anggrek RSUD Gambiran Kota Kediri.
Hal ini sesuai dengan supartini (2004), menyatakan bahwa bermain memungkinkan anak terlepas dari ketegangan

dan stres yang dialami selama hospitalisasi. Ketika anak melakukan permainan, anak akan dapat mengalihkan rasa sakitnya
pada permainannya (distraksi) dan relaksasi melalui kesenangannya melakukan permainan.

Satu permainan yang cocok untuk anak pra sekolah (4-6 tahun)  yaitu mewarnai gambar, merupaka  salah satu
alat permainan edukatif (APE) karena dapat mengembangkan  aspek perkembangan anak dan mendorong aktifitas dan
kreatifitas anak.  Metode bermain yang sesuai, pendekatan perawat dan dukungan orang tua selama pemberian terapi
bermain juga berpengaruh terhadap reaksi anak selama tindakan dilakukan. Permainan yang disukai anak akan membuat
anak merasa senang melakukan permainan tersebut.

Permainan mewarnai gambar adalah satu dari aspek yang paling penting dalam kehidupan seorang anak, dan
merupakan salah satu cara yang  paling efektif untuk menghadapi dan mengatasi stress. Menggambar atau mewarnai
adalah sebagai suatu permainan yang ”nondirective” memberikan kesempatan anak untuk bebas berekspresi dan sangat
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“therapeutic”. Mengekspresi “feeling”nya dengan menggambar/mewarnai gambar, berarti memberikan pada anak suatu cara
untuk berkomunikasi, tanpa menggunakan kata.

Pada umumnya anak usia prasekolah yang rawat inap di rumah sakit mengalami stress hospitalisasi . Sebelum
diberikan aktifitas mewarnai gambar tingkat stress anak masih tinggi karena mereka masih belum beradaptasi dengan
lingkungan rumah sakit. Salah satu cara untuk menurunkan stress yaitu dengan permainan. Selain itu dengan melalui
mewarnai gambar anak dapat mengungkapkan perasaannya sebagai salah satu bentuk komunikasinya. Dan dengan
mewarnai gambar pula anak dapat berkomunikasi dengan orang lain terutama perawat sehingga stres anak menjadi
berkurang karena anak tidak lagi beranggapan bahwa perawat tidak selalu menyakitinya akan tetapi bisa juga bermain
dengannya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a. Sebelum diberi aktivitas mewarnai gambar sebagian besar anak mengalami stres hospitalisasi pada tingkat berat.
b. Setelah diberi aktivitas mewarnai gambar anak mengalami stres hospitaliasi tingkat ringan sampai dengan sedang.
c. Tingkat stres hospitalisasi dapat diturunkan dengan aktifitas mewarnai gambar.
Saran
a. Bagi Orang Tua/Keluarga

Dukungan orang tua saat anak menjalani rawat inap sangat dibutuhkan dengan cara menemani anak selama di rawat
dan mendampingi anak saat dilakukan tindakan keperawatan.

b. Bagi Perawat
Bentuk pendekatan yang tepat sangat membantu keberhasilan perawatan terutama pada anak yang mengalami stres
hospitalisasi, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan stres hospitalasi seperti terapi bermain.
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