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TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN 

HOSPITALISASI PADA ANAK PRA SEKOLAH 

Siska Damayanti 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 

Email : sdmyhanti@gmail.com 

ABSTRAK 

Pendahuluan : Hospitalisasi merupakan bentuk stresor individu yang 

berlangsung selama anak dirawat di Rumah Sakit. Hosptalisasi merupakan 

salah satu penyebab kecemasan pada anak. Kecemasan adalah suatu perasaan 

yang berlebihan terhadap kondisi ketakutan, kegelisahan, bencana yang akan 

datang, kekhawatiran atau ketakutan terhadap ancaman nyata atau yang 

dirasakan Terapi bermain merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan 

anak dan salah satu alat paling efektif untuk mengatasi stres anak ketika 

dirawat di rumah sakit.Tujuan : Untuk megidentifikasi pengaruh penerapan 

terapi bermain terhadap tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak pra 

sekolah Metode : metode yang diguankan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan literatur review. Hasil : berdasarkan hasil 

review 4 artikel didapatkan hasil bahwa penerapan terapi bermain mewarnai 

pada anak dengan stres hospitalisasi terbukti sangat signifikan dapat 

menurunkan kecemasan pada anak. Bentuk permainan yang sesuai dengan 

anak usia 3-6 tahun yaitu menggambar dan mewarnai gambar. Terapi 

mewarnai dapat menyalurkan perasaan dan pikiran anak melalui ekspresi non 

verbal yang ditujukan selama melakukan permainan.Pemberian terapi 

mewarnai membuat anak dapat menghilangkan rasa stress yang ada akibat 

hospitalisasi dengan aktivitas melalui mewarnai gambar. Kesimpilan : Hasil 

literatur review ini menunjukkan bahwa penerapan terapi bermain mewarnai 

sangat terbukti dapat menurunkan kecemasan pada anak stres hospitalisasi 

Kata kunci : Terapi Bermain, Kecemasan Hospitalisasi, Anak 

Prasekolah 
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THE EFFECT OF THE APPLICATION OF COLORING THERAPY 

ON THE REDUCTION OF HOSPITALIZATION ANXIETY IN PRE 

SCHOOL CHILDREN 
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ABSTRAK 

 

Introduction: Hospitalization is a form of individual stressor that lasts as 

long as the child is hospitalized. Hosptalization is one of the causes of anxiety 

in children. Anxiety is an excessive feeling of fear, anxiety, impending 

disaster, worry or fear of real or perceived threats. Play therapy is an 

important aspect of a child's life and one of the most effective tools for dealing 

with children's stress when treated at home sick.Objective: To identify the 

effect of the application of play therapy on the level of anxiety in 

hospitalization in pre-school children. Methods: The method used in this 

study is a qualitative method with a literature review approach. Results: 

based on the results of a review of 4 articles, it was found that the application 

of coloring play therapy in children with hospitalization stress was proven to 

be very significant in reducing anxiety in children. The form of the game that 

is suitable for children aged 3-6 years is drawing and coloring pictures. 

Coloring therapy can channel children's feelings and thoughts through non-

verbal expressions aimed at playing games. The provision of coloring therapy 

allows children to relieve the stress that comes from hospitalization with 

activities through coloring pictures. Conclusion: The results of this review 

literature indicate that the application of coloring play therapy is highly 

proven to reduce anxiety in children with hospitalization stress 

Keywords: Playing Therapy, Hospitalization Anxiety, Preschool 

ChildrenDAFTAR ISI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sakit dan dirawat di rumah sakit merupakan krisis utama yang 

tampak pada anak, Jika seorang anak dirawat di rumah sakit, maka anak 

tersebut akan mudah mengalami krisis saat dirawat dan menjalani proses 

hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan bentuk stresor individu yang 

berlangsung selama anak dirawat di Rumah Sakit.Hospitalisasi 

merupakan salah satu penyebab kecemasan pada anak. Cemas 

merupakan perasaan tidak menyenangkan berupa ketegaran, 

kegelisahan, dan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan disertai 

dengan gejala fisiologis dan psikologis.  Kecemasan merupakan  suatu 

perasaan yang berlebihan terhadap kondisi ketakutan, kegelisahan, 

bencana yang akan datang, kekhawatiran atau ketakutan terhadap 

ancaman nyata atau yang dirasakan (Saputro & Fazrin, 2017).  

Kecemasan pada anak terjadi karena anak berusaha untuk 

beradaptasi dengan lingkungan asing dan baru, anak juga mempunyai 

sejumlah keterbatasan dalam mekanisme koping untuk mengatasi 

masalah maupun kejadian-kejadian yang bersifat menekan seperti 

menangis, dan takut pada orang baru. Sehingga kecemasan harus segera 

diatasi, karena sangat menganggu pertumbuhan dan perkembangan 

(Supartini,2012). Berbagai dampak hospitalisasi dan kecemasan yang 

dialami oleh yang akan beresiko menganggu tumbuh kembang anak dan 
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berdampak pada proses penyembuhan. Kecemasan anak  yang teratasi 

dengan cepat dan baik akan membuat anak lebih nyaman dan lebih 

kooperatif dengan tenaga kesehatan sehingga tidak akan menghambat 

proses perawatan(No Title, 2018) 

Hasil survei UNICEF pada tahun 2012 prevalensi anak yang 

mengalami perawatan di rumah sakit sekitar 89%. Anak-anak di Amerika 

Serikat diperkirakan lebih dari 5 juta mengalami hospitalisasi dan lebih 

dari 50% dari jumlah tersebut anak mengalami kecemasan dan stress. 

(Apriliawati, dalam Maghfuroh 2016). 

Survei Kesehatan Nasional (SUSENAS), jumlah anak usia 

prasekolah di Indonesia sebesar 72% dari total jumlah penduduk 

Indonesia, diperkirakan dari 35 per 100 anak menjalani hospitalisasi dan 

45% diantaranya mengalami kecemasan. Selain membutuhkan 

perawatan yang spesial dibanding pasien lain, waktu yang dibutuhkan 

untuk merawat penderita anak-anak 20%-45% melebihi orang dewasa. 

Anak yang dirawat di rumah sakit akan berpengaruh pada kondisi fisik 

dan psikologinya (Wahyuni, 2016). 

Berdasarkan literatur yang dikaji , menunjukkan bahwa sebanyak 

25% atau 5 orang anak yang berada pada kategori kecemasan tinggi, 65% 

subjek atau 13 orang anak yang mengalami kecemasan sedang, dan 10% 

atau 2 anak berada pada kecemasan ringan mengalami penurunan 

kecemasan setelah diberikan terapi bermain(Wonosari, 2018) 
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Kebutuhan anak khususnya usia prasekolah adalah pendampingan 

orangtuan selama masa perawatan,kebutuhan rasa aman dan nyaman, 

serta kebutuhan aktivitas anak. Bermain merupakan kebutuhan aktivitas 

yang menyenangkan bagi semua anak. Bermain dapat mengatasi 

berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan dalam 

dirinya.dengan bermain anak akan mendapatkan kegembiraan dan 

kepuasan (Purwandari,dalam Pravitasari & Bambang, 2012). 

Terapi bermain merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan 

anak dan salah satu alat paling efektif untuk mengatasi stress anak ketika 

dirawat di rumah sakit. Karena hospitalisasi menimbulkan krisis dalam 

kehidupan anak dan sering disertai stress berlebihan, maka anak-anak 

perlu bermain untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang mereka 

alami sebagai alat koping dalam menghadapi stress(Anak Sakit Wajib 

Bermain di Rumah Sakit :, n.d.). Terapi bermain merupakan kegiatan 

untuk mengatasi masalah emosi dan perilaku anak-anak karena responsif 

terhadap kebutuhan unik dan beragam dalam perkembangan mereka. 

Anak-anak tidak seperti orang dewasa yang dapat berkomunikasi secara 

alami melalui kata-kata, mereka lebih alami mengekspresikan diri 

melalui bermain dan beraktivitas 

Bentuk permainan yang sesuai dengan anak usia 3-6 tahun yaitu 

menggambar dan mewarnai gambar. Menurut Olivia (2013: 14) 

mewarnai merupakan suatu bentuk kegiatan kreativitas, dimana anak 

diajak untuk memberikan satu atau beberapa goresan warna pada suatu 
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bentuk atau pola gambar, sehingga terciptalah sebuah keasi seni. Dengan 

mewarnai dapat menurunkan tingkat kecemasan pada anak dengan warna 

yang di hasilkan, menurunkan tingkat kecemasan anak selama perawatan 

dengan mengajak mereka bermain menggunakan alat permainan yang 

tepat. Sementara gambar merupakan sebuah media yang dapat 

merangsang otak. Dengan menggambar, anak akan berpikir dan 

melakukan analisa terhadap segala pengalaman yang mungkin pernah 

dilihat dan diamatinya. (As’adi Muhammad,2009). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan 

pengkajian tenteng pengaruh penerapan terapi bermain terhadap terhadap 

penurunan tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak pra sekolah penulis 

melakukan analisis  melalui literatur review 

B. Rumusan Masalah 

Dari data yang diperoleh diatas rumusan masalah pada litratur 

review ini adalah “Pengaruh Penerapan Terapi Bermain Mewarnai 

Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Hospitalisasi pada Anak 

Pra Sekolah” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk megidentifikasi pengaruh penerapan terapi bermain terhadap 

tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak pra sekolah  

2. Tujuan Khusus 
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a. Untuk mengidenfikikasi perubahan perilaku, emosi dan tingkat 

kecemasan  yang terjadi setelah dilakukan terapi bermain 

b. Untuk mengidentifikasi luaran yang dievaluasi (pembrian terapi 

bermain) 

D. Manfaat  

Literatur review  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi, antara lain: 

1. Bagi masyarakat/klien  

Memperoleh pengetahuan dan dapat digunakan untuk terapi 

yang menyenangkan dan bermanfaat dalam menurunkan kecemasan 

pada anak dengan stres hospitalisasi  

2. Bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan  

Untuk menambah pengetahuan  ilmu dan teknologi terapan di 

bidang keperawatan tentang penerapan terapi bermain terhadap 

pnurunan tingkat kecemasan pada anak dengan stres hospitalisasi. 

3. Bagi institusi  

Dapat menjadi bahan bacaan ilmiah ,dan  sebagai kerangka 

perbandingan untuk mengembangan ilmu pengetahuan keperawatan, 

serta menjadi sumber informasi bagi mereka  yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Framewrok yang Digunakan  

Design penelitian yang masuk dalam literatur review ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. 

Tipe study yang direview adalah semua jenis penelitian yang 

menggunakan metode penerapan terapi bermain untuk menurunkan 

tingkat kecemasan hospitalisasi.  

Intervensi yang masuk dalam kriteria inklusi adalah intervensi 

terapi bermain terhadap penurunan tingkat kecemasan anak dengan 

stres hospitalisasi. 

2. Kata Kunci yang Digunakan  

Berikut kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel 

sebagai sumber penulisan literatur review sebagai berikut : 

1. Terapi bermain mewarnai  

2. Kecemasan hospitalisasi 

3. Anak pra sekolah   

3. Database atau Aplikasi yang Digunakan untuk Pencarian  

Penelusuran dilakukan menggunakan Google scholar pada 2 

Mei 2020 . Penulis membuka hhtps://scholar.google.co.id. Pencarian 

di lakukan dengan memasukan semua kata pada  judul literatur review 

didapatkan 241 hasil, kemudian di spesifikan dengan kata kuci tiap 
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variabel yang telah di pilih sesuai MESH (Medical Subject Heading) 

yaitu “terapi bermain” “kecemasan hospitalisasi” dan “anak pra 

sekolah” di dapatkan  hasil 172 kemudian diklasifikasikan menjadi  5 

tahun terakhir didapatkan 131 hasi. 

 

B. Kriteria Inklusidan Eksklusi  

literature review ini disusun melalui penelusuran artikel 

penelitian yang sudah terpublikasi dengan kriteria inklusi sebagai berikut 

: 

1. Literatur yang dimuat dalam jurnal teraktreditasi  

2. Literatur yang terbit pada tahun 2015-2020 

3. Literatur menggunakan quasi eksperimen dan case control (bisa 

disesuaikan) 

4. Pencarian artikel diakses melalui fulltext dalam format pdf 

Kriteria eksklusi pada literatur rview ini sebagai berikut : 

1. Literatur yang tidak terakreditasu  

2. Litratur yang terbit di bawah tahun 2015 

3. Literatur yang menggunakan metode penelitian deskriptif  

C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas  

1. Hasil Penelitian dan Seleksi studi 

Tabel 1. Penulusuran menggunakan Google scholar 

 

Memasukan semua kata yang ada dalam judul 
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241 Hasil 

 

Di spesifikan menggunakan kata kunci sesuai MESH (Medical Subject 

Heading) 

 

172Hasil 

 

Di spesifikan dalam 5 tahun terakhir  

(2015-2020) 

 

 

 

Hasil dengan criteria Inklusi 

 

8  Hasil 

 

Hasil artikel Literature untuk di analisis 

 

 

 

 

Tabel 1 Penelusuran

131 Hasil 

4 Hasil 
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian  

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul 

jurnal, nama peneliti dan tahun penelitian , tujuan,  metode/desain 

penelitian, , jumlah responden/sampel, intervensi dan hasil penelitian 

lengkap dengan nilai signifikansinya. . Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. 

Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi 

didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah 

ini merupakan 4 daftar artikel yang di ekstraksi dalam bentuk tabel: 
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Tabel 2. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

Judul Jurnal  Penulis dan 

Tahun  

Tujuan  Desain 

Penelitian  

Jumlah Responden/ 

 Sampel 

Hasil  

Pengaruh 

Pemberian 

Terapi 

Mewarnai 

Gambar 

Terhadap 

Penurunan 

Tingkat 

Kecemasan 

Anak 

Hospitalisasi 

diRuang 

Livia Epifania 

Reis Tanesi, 

Ns. Wiwit 

Nurwidyaning

tyas, S.Kep., 

M.Biomed, 

Ns. Erwanto, 

S.Kep., MMRS 

Tujuan penelitian 

ini 

adalah untuk 

mengetahaui 

bahwa adanya 

pengaruh 

pemberian terapi 

mewarnai gambar 

terhadap 

penurunan tingkat 

kecemasan anak 

hospitalisasi 

 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

adalah pre-

experiment 

Populasinya 

adalah semua anak 

yang dirawat diruang 

rawat inap B (RIB) 

berjumlah  29 

responden 

Berdasarkan hasil penelitian 

responden yang berjumlah 32 

menunjukan bahwa 

sebagian besar 

mengalami penurunan tingkat 

kecemasan 

setelah melakukan terapi 

mewarnai 

gambar.Sebelum melakukan 

terapi 

mewarnai gambar hampir 

setengah 14 
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Rawat Inap B 

(Rib) 

Rumah Sakit 

Wava Husada 

Kepanjen 

Malang 

(48,3%) responden mengalami 

cemas 

berat. Sedangkan sesudah 

melakukan 

terapi mewarnai gambar labih 

dari setengah  19 

(65,5%) mengalami cemas sedang. 

Pengaruh 

Terapi 

Bermain 

Terhadap 

Tingkat 

Kecemasan 

Anak Akibat 

Hospitalisasi 

Pada 

Anak Usia 

Pra Sekolah 

Desti Kurnia 

Putri, Isma 

Yuniar, Wuri 

Utami  (2017) 

Mengetahui 

pengaruh terapi 

bermain terhadap 

tingkat 

kecemasan akibat 

hospitalisasi pada 

anak usia 

prasekolah. 

Desain 

penelitian ini 

adalah desain 

pretest dan 

posttest satu 

grup. 

 

Sampel pada 

penelitian ini 

sebanyak 27 

responden diambil 

dengan teknik 

accidental sampling.  

 

Hasil uji statistik Paired Sample T-

Test didapatkan nilai p=0,000 

(<0,05) 

maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kecemasan anak akibat 

hospitalisasi sebelum dan sesudah 

intervensi terapi bermain 
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Di Bangsal 

Melati 

Rsud Dr. 

Soedirman 

Kebumen 

Terapi 

Bermain 

untuk 

Menurunkan 

Tingkat 

Kecemasan 

Anak Usia 3-

6 Tahun 

yang 

Mengalami 

Hospitalisasi 

di RSI NU 

Demak 

Winda 

Widyastuti, 

Erna 

Sulistyawati 

(2017) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbedaan tingkat 

kecemasan 

sebelum dan 

sesudah diberikan 

terapi bermain 

pada anak usia 36 

tahun yang 

mengalami 

hospitalisasi. 

Penelitian 

merupakan 

quasy 

experiment 

dengan 

rancangan one 

group pre test 

and 

post test tanpa 

kelompok 

kontrol. 

Populasi penelitian 

adalah anak usia 3-6 

tahun yang menjalani 

hospitalisasi diperoleh 

sampel sebanyak 20 

anak 

Hasil penelitian yang diperoleh 

sebagian besar anak mengalami 

tingkat kecemasan sedang sebelum 

diberikan terapi bermain yaitu 

sebanyak 

10 orang (50,0%) dan sesudah 

diberikan terapi bermain sebagian 

besar mengalami 

tingkat kecemasan ringan yaitu 

sebanyak 15 orang (75,0%). 
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Pengaruh 

Terapi 

Bermain 

dalam 

Menurunkan 

Kecemasan 

Pada Anak 

Sebagai 

Dampak 

Hospitalisasi 

di RSUD 

Ambarawa 

 Erna 

Setiawati1, 

Sundari2 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahuan 

pengaruh terapi 

bermain dalam 

menurunkan 

kecemasan 

sebagai dampak 

hospitalisasi 

Desain 

penelitian ini 

merupakan 

quasy 

experiment 

dengan 

rancangan one 

group pre test 

and 

post test 

Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 

30 sampel 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata kecemasan seblum 

dilakukan terapi bermain 

didapatkan nilai ratarata sebesar 

20.77, nilai minimal 5.nilai 

maksimum 34 dan standar deviasi 

8.310 sedangkan kecemasan 

setelah dilakukan terapi bermain 

didapatkan nilai rata-rata 

sebesar14.7, nilai minimum 7, 

nilai makximum 24,dan standar 

deviasi 5.290 

 

Tabel 2 Sintesis Data
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BAB III 

HASIL DAN ANALISA 

 

Penetapan kriteria inklusi yang ketat pada metode sangat 

mempengaruhi jumlah artikel yang di dapatkan, dari hasil pecarian 

menggunakan google scolar  didapatkan 4 jenis artikel dengan  metode 

penelitian  beragam, seperti metode  pre-experiment, pretest dan posttest. 

Tempat penelitian artikel dilakukan ditempat yang berbeda artikel pertama 

Tempat penelitian ini dikakukan di ruang rawat inap B (RIB) Rumah Sakit 

Wava Husada Kepanjen Malang, artikel kedua Tempat penelitian ini di Di 

Bangsal  Melati RSUD Dr. Soedirman Kebumen., artikel ketiga Tempat 

penelitian ini di RSI NU Demak, artikel keempat tempat penelitiannya di 

RSUD Ambarawa  

Artikel pertama Berdasarkan hasil penelitian responden yang 

berjumlah 29 menunjukan bahwa sebagian besarmengalami penurunan tingkat 

kecemasan setelah melakukan terapi mewarnai gambar.Sebelum melakukan 

terapi mewarnai gambar hampir setengah 14 (48,3%) responden mengalami 

cemas berat. Sedangkan sesudah melakukan terapi mewarnai gambar labih dari 

setengah  19 (65,5%) mengalami cemas sedang. 

Artikel kedua Hasil uji statistik Paired Sample T-Test didapatkan nilai 

p=0,000 (<0,05) maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kecemasan anak akibat hospitalisasi sebelum dan sesudah intervensi 

terapi bermain.  
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Artikel ketiga Hasil penelitian yang diperoleh sebagian besar anak 

mengalami tingkat kecemasan sedang sebelum diberikan terapi bermain yaitu 

sebanyak 10 orang (50,0%) dan sesudah diberikan terapi bermain sebagian 

besar mengalami tingkat kecemasan ringan yaitu sebanyak 15 orang (75,0%). 

Artikel keempat Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

kecemasan seblum dilakukan terapi bermain didapatkan nilai ratarata sebesar 

20.77, nilai minimal 5.nilai maksimum 34 dan standar deviasi 8.310 sedangkan 

kecemasan setelah dilakukan terapi bermain didapatkan nilai rata-rata 

sebesar14.7, nilai minimum 7, nilai makximum 24,dan standar deviasi 5.290. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Hasil pencarian dan analisa didapatkan 4 artikel yang dapat dijadikan 

sumber penyusunan literartur review. Artikel tersebut memiliki metode yang 

beragam seperti metode  pre-experiment, pretest dan posttest dengan rentan 

tahun penelitian 2015-2020. 

Hasil pada literatur review ini sejalan dengan pendapat yang 

diungkapkan Wong, 2009 bahwa anak usia prasekolah belum mampu 

menerima dan mempersepsikan penyakit dan pengalaman baru dengan 

lingkungan asing. Hockenberry dan Wilson (2009), juga mengungkapkan 

bahwa anak usia prasekolah akan mengekspresikan perasaannya dengan 

menangis, menyerang dengan marah dan menolak bekerjasama dengan yang 

lain. Penelitian ini juga didukung Tsai, 2007, semakin muda usia anak, 

kecemasan hospitalisasi akan semakin tinggi dan penelitian dari Spence, et 

al, 2001, juga mengatakan bahwa kecemasan banyak dialami oleh anak 

dengan usia 2,5 sampai 6,5 tahun atau usia prasekolah. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kecemasan 

pada anak adalah dengan cara mencari sumber yang membuat anak cemas, 

memberikan rasa aman kepada anak, membantu mengatasi rasa cemas dengan 

cara bertahap, mengalihkan perhatian anak dengan cara kegiatan seperti 

bermain, mlakukan hal yang menyenangkan, dan mampu membiasakan anak 

untuk mengespresikan perasaannya. Kegiatan bermain menjadi salah satu 
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yang dapat dilakukan dalam upaya mngurangi bahkan menurunkan 

kecemasan anak (Mashar 2012). 

Bentuk permainan yang sesuai dengan anak usia 3-6 tahun yaitu 

menggambar dan mewarnai gambar.Terapi mewarnai dapat menyalurkan 

perasaan dan pikiran anak melalui ekspresi non verbal yang ditujukan selama 

melakukan permainan.Pemberian terapi mewarnai membuat anak dapat 

menghilangkan rasa stress yang ada akibat hospitalisasi dengan aktivitas 

melalui mewarnai gambar. Hal ini sesuai dengan mekanisme sublimasi, yaitu 

dengan jalan sumber ketegangan dengan akitivitas lain yang dapat diterima. 

Sumber ketegangan telah dialihkan dengan aktivitas yang 

menimbulkapertama membahas tentang pengaruh pemberian terapi 

mewarnai gambar terhadap penurunan tingkat kecemasan anak hospitalisasi 

Hasil pencarian didapatkan 4 artikl yang akan dianalisa artikel pertama 

membahas tentang pengaruh pemberian terapi mewarnai gambar terhadap 

penurunan tingkat kecemasan anak hospitalisasi tujuannya untuk mengetahaui 

bahwa adanya pengaruh pemberian terapi mewarnai gambar terhadap 

penurunan tingkat kecemasan anak hospitalisasi, Responden diambil di Ruang 

Rawat Inap B (RIB) Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Malang dengan 

jumlah 32 responden, terdiri dari 17 perempuan dan 15 laki-laki, peneliti 

sebelumnya melakukan observasi pada 32 responden yang mengalami 

kecemasan, kemudian peneliti memilih responden sesuai dengan kriteria 

peneliti, dari 32 responden di Populasinya adalah semua anak yang dirawat 

diruang rawat inap B (RIB) sebanyak 29 responden. dapatkan 29 responden 
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sesuai dengan kriteria peneliti, namun terdapat 3 responden yang di drop out, 

di karenakan tidak sesuai dengan kriteria, yaitu 1 responden yang baru selesai 

operasi kepala akibat kecelakaan dan juga terdapat 2 responden yang menolak 

untuk diberikan terapi. Sehingga total keseluruhan sampel yang didapatkan 

oleh peneliti adalah 29 responden. Alat ukur kecemasan pada artikel ini 

menggunakan pertanyaan-prtanyaan HARS (Hamilton Anxiety Ranting Scale).   

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan yang dikemukakan oleh 

Kartono (2002) dalam Sartika (2017) mengatakan bahwa Anak perempuan 

lebih mengalami kecemasan di bandingkan anak laki-laki di karenakan hormon 

eksterogen pada perempuan lebih banyak dari pada laki-laki selain itu anak 

laki-laki lebih cenderung lebih aktif dan eksploraktif sedangkan anak 

perempuan lebih sensitif.perempuan dalam merespon stimulus rangsangan 

yang berasal dari luar lebih kuat dan lebih intensif daripada laki-laki dan juga 

perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada laki-laki yang lebih 

aktif dan eksploratif. 

Artikel kedua membahas tentang pengaruh terapi bermain terhadap 

tingkat kecemasan anak akibat hospitalisasi pada anak usia pra sekolah. 

Tujuannya untuk Mengetahui pengaruh terapi bermain terhadap tingkat 

kecemasan akibat hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Sampel sebanyak 27 

responden diambil dengan teknik accidental sampling. Data dianalisis dengan 

uji Paired Sample T-Test. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  Facial Image Scale (FIS).  

Artikel ketiga membahas tentang terapi bermain untuk menurunkan 
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tingkat kecemasan anak usia 3-6 tahun yang mengalami hospitalisasi. 

Tujuannya untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan 

sesudah diberikan terapi bermain pada anak usia 36 tahun yang mengalami 

hospitalisasi. Populasi penelitian adalah anak usia 3-6 tahun yang menjalani 

hospitalisasi diperoleh sampel sebanyak 20 anak. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kecemasan adalah Taylor Manifest Anxiety Scale 

(TMAS) yang terdiri dari 50 pertanyaan dimana jawaban Ya=1 dan Tidak=0 

sehingga total skor adalah 50 dengan kriteria kecemasan ringan skor < 20, 

kecemasan sedang skor 2025, dan kecemasan berat skor > 25. 

 Hasil penelitiannya menunjukkan adanya penurunan tingkat 

kecemasan anak sesudah diberikan terapi bermain. Respon psikologis yang 

mengakibatkan kecemasan pada anak yang mengalami hospitalisasi dapat 

mengganggu psikologis anak sehingga pada proses hospitalisasi tingkat 

kecemasan anak cenderung lebih tinggi. Hasil penelitian lain yang sejalan 

telah dilakukan oleh Ameliorani (2012) tentang perbedaan tingkat kecemasan 

anak usia prasekolah yang diberikan terapi bermain mewarnai. Hasil 

penelitian juga menunjukkan adanya penurunan tingkat kecemasan sebelum 

dan sesudah diberikan terapi bermain.  

Artikel keempat membahas tentang pengaruh terapi bermain dalam 

menurunkan kecemasan pada anak sebagai dampak hospitalisasi, bertujuan 

untuk mengetahuan pengaruh terapi bermain dalam menurunkan kecemasan 

sebagai dampak hospitalisasi. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 30 

sampel.  



20 
 

Pada penelitian ini karakteristik responden yang didapatkan yaitu 

mayoritas berjenis kelamin perempuan 16 anak (53.3%) laki laki 14 anak 

(46.7%). Menurut Saputro (2007) jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat 

stress hospitalisasi dimana anak perempuan yang mengalami hospitalisasi 

memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi dibandingkan anak laki laki, 

walaupun ada beberapa yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan anak. 

Berdasarkan literatur yang direview mengenai intervensi penerapan 

terapi bermain mewarnai pada anak prasekolah dapat mempengaruhi tingkat 

kecemasan anak dengan mewarnai dapat membantu proses perawatan anak 

tanpa menimbulkan rasa takut atau trauma pada anak, serta sesuai pada tahap 

tumbuh kembang anak dan tidak membutuhkan aktivitas fisik yang 

berlebihan. Melalui aktivitas mewarnai anak yang dalam kondisi stres cemas 

akan lebih santai sehingga perilaku negatif anak juga dapat terkontrol dengan 

baik . Terapi bermain mewarnai dapat menimbulkan perubahan tingkat 

kecemasan anak dimuali dari cemas berat atau sedang menjadi cemas ringan 

bahkan tidak terlihat kecemasan pada anak,hal ini menunjukan bahwa melalui 

intervensi bermain mewarnai maka, perhatian anak akan teralih, sehingga 

kecemasan anak akan berkurang. Pada saat kondisi tubuh rileks, tubuh akan 

mengeluarkan hormon edorphin yang bersifat menyenangkan, memberikan 

pengaruh terhadap rangsangan emosi, di sistim limbic, sehingga terjadi 

pengontrolan perilaku maladaptif di hipotalamus yang menimbulkan 

perasaan senang dan sejahtera.  
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Hasil penelitian secara umum menyebutkan bahwa penerapan terapi 

bermain pada anak dengan stres hospitalisasi terbukti sangat signifikan dapat 

menurunkan kecemasan pada anak. Bermain dapat dilakukan oleh anak sehat 

maupun sakit. Walaupun anak sedang dalam keadaan sakit tetapi kebutuhan 

akan bermainnya tetap ada. Melalui kegiatan bermain, anak dapat 

mengalihkan rasa sakitnya pada permainannya dan relaksasi melalui 

kesenangannya melakukan permainan (Evism, 2012,dalam Sarti 2017). 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Terapi bermain terbukti sangat berpengaruh terhadap penurunan 

tingkat kecemaan anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Pada artikel 

pertama didapatkan hasil  Sebelum melakukan terapi mewarnai gambar 

sebagian besar 14(48,3%) responden mengalami cemas berat. Sedangkan 

sesudah melakukan terapi mewarnai gambar sebagian besar 19 (65,5%) 

mengalami cemas sedang. Pada artikel kedua didapatkan hasil uji statistik 

Paired Sample T-Test didapatkan nilai p=0,000 (<0,05) maka dapat 

disimpulkan ada  perbedaan yang signifikan antara tingkat kecemasan anak 

akibat hospitalisasi sebelum dan sesudah intervensi terapi bermain. Artikel 

ketiga  adanya perubahan respon kecemasan hospitalisai pada klien sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi bermain mewarnai gambar.responden pertaman 

An. NSetelah pembeian terapi bermain mewarnai gambar selama kurang 

lebih 20-30 menit, respon kecemasan klien berada di rentang cemas 2 (FIS), 

responden kedua An. R Setelah pemberian terapi bermain mewarnai gambar 

selama kurang lebih 20-30 menit, respon kecemasan klien berada di rentang 

cemas 1. Pada artikel keempat didapatkan hasil Setelah dilakukan penerapan 

terapi bermain yaitu menggambar dan mewarnai gambar,tingkat kecemasan 

menurun, dari tingkat kecemasan sangat tidak senang menjadi senang.  
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Hasil literatur review ini menunjukkan bahwa penerapan terapi 

bermain mewarnai sangat terbukti dapat menurunkan kecemasan pada anak 

stres hospitalisasi. Dengan dilakukannya terapi bermain mewarnai anak akan 

dengan mudah mengekspresikan dirinya dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan rumah sakit dan mampu mnurunkan rasa cemasnya, slain itu jenis 

kelamin juga mempengaruhi tingkat kecemasan pada anak  sesuai dengan 

temuan yang dikemukakan oleh Kartono (2002) dalam Sartika (2017) 

mengatakan bahwa Anak perempuan lebih mengalami kecemasan di 

bandingkan anak laki-laki di karenakan hormon eksterogen pada perempuan 

lebih banyak dari pada laki-laki selain itu anak laki-laki lebih cenderung lebih 

aktif dan eksploraktif sedangkan anak perempuan lebih sensitif.perempuan 

dalam merespon stimulus rangsangan yang berasal dari luar lebih kuat dan 

lebih intensif daripada laki-laki dan juga perempuan lebih banyak 

menggunakan perasaan dari pada laki-laki yang lebih aktif dan eksploratif. 

B. Saran  

Dengan adanya litrratur review ini disarankan : 

1. Bagi Rumah Sakit  

Dapat mempertimbangkan program pelaksanaan terapi bermain 

mewarnai  pada anak di ruang rawat. 

2. Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan agar perawat dapat mengintegrasikan hasil penelitianini 

sebagai salah satu intervensi keperawatan dalam membrikan asuhan 

keperawatanpada anak yang mengalami kecemasana akibat hospitaisasi.  
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3. Bagi Peneliti Selanutnya  

Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pemberian 

terapi bermain mewarnai dalam menurunkan kecemasan hospitalisasi 

dengan mempertimbangkan pngaruh dan faktor pengganggu lainnya .  
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