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Abstract 
Invasive response actions will lead to feelings of children admitted to hospital the feel unsafe 
and uncomfortable, it is to encourage children to use coping mechanisms to handle stress 
while at the toddler age who still has the limitations in coping mechanisms to address the 
issues and events that are pressing, If the child is not able to handle the stress, it can develop 
into a crisis. Effective media in an attempt to overcome the coping mechanisms of action or 
response that indicates invasive maladaptive response in children during hospitalization is to 
playing therapeutic puppet. The purpose of this study was to determine the effect of playing 
therapeutic puppets on the response of invasive at toddler. The research design used in this 
study was pre-experimental Design One Group Pre-Post Test Design. The samples were 
examined as many as 17 children in the toddler age in the public health center in Proppo 
district of Pamekasan, that used the technique of Sampling Saturated with data analysis the 
Wilcoxon signed rank test. The results obtained prior to playing therapeutic puppet showed 
17 child responds maladaptive and after playing therapeutic puppet showed an adaptive 
response by 15 respondents (88%), and maladaptive responses by 2 respondents (12%). The 
analysis shows that ρ = 0.000 <α = 0.05 means that there are significant therapeutic hand 
puppet play therapy against invasive response in toddler in the public health center in Proppo 
district of Pamekasan. It could conclude that effect of playing therapeutic puppet on the 
response of invasive at toddler age.  
Nurses made an important intervention to the toddler in principle to minimize stressors, 
prevent feelings of loss, minimize the fear and pain of the injury, and maximize hospital care 
through playing therapeutic puppets. 
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PENDAHULUAN 
Sakit dan dirawat di rumah sakit 
(hospitalisasi) merupakan krisis utama 
pada anak usia toddler karena dapat 
menimbulkan stress yang diakibatkan 
perubahan pada status kesehatan maupun 
lingkungan dalam kebiasaan sehari-
harinya. Stress hospitalisasi akan 
menimbulkan perasaan anak yang dirawat 
di Rumah Sakit merasa tidak aman dan 
tidak nyaman, hal ini memacu anak untuk 
menggunakan mekanisme koping dalam 
menangani stress, sedangkan pada anak 
usia toddler masih mempunyai 
keterbatasan dalam mekanisme koping 
untuk mengatasi masalah maupun 
kejadian-kejadian yang bersifat menekan 

(Nursalam, 2005). Apabila anak tidak 
mampu menangani stress maka dapat   
berkembang menjadi krisis. Dampaknya 
adalah anak menangis, takut, agresif, 
sering bertanya kehilangan kontrol, 
bingung, menolak makan atau minum 
obat, menolak tindakan invasif yang 
diberikan perawat sehingga memperlambat 
proses penyembuhan anak (Supartini, 
2004). 
Menurut Mc Chelty dan Kozak 2012 
mengatakan hampir empat juta anak di 
dunia dalam 1 tahun mengalami 
hospitalisasi. Sedangkan di Indonesia 
prevalensi stress pada anak akibat 
hospitalisasi di rumah sakit dilakukan hasil 
dari salah satu penelitian Badan RSD 
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Kepanjen dengan 20 responden, skor 
tertinggi dari tingkat stress klien yang 
dirawat di BRSD Kepanjen ruang A dan D 
adalah 83,3%, tingkat stress terendah 
adalah 52,1% hasil tersebut dikategorikan 
berat dengan tingkat stress klien anak-anak 
adalah 67,25% (Sukoco, 2002). Menurut 
penelitian yang dilakukan di instalasi 
rawat inap Badan RSUD Dr. M. Ashari 
Kabupaten Pemalang, dengan jumlah 
responden 68 didapatkan hasil 42 orang 
(61,8%) menyatakan mengalami stress 
selama dirawat di rumah sakit, sedangkan 
26 orang (32,8%) menyatakan tidak 
mengalami stress. 
 Rawat inap atau hospitalisasi pada klien 
anak dapat menyebabkan stress dan respon 
maladaptif pada semua tingkatan usia. hal 
ini berpengaruh pada proses penyembuhan 
dan menurunnya respon imun. Adanya 
penurunan sistem imun inilah yang akan 
berakibat pada penghambatan proses 
penyembuhan. Hal tersebut menyebabkan 
waktu perawatan yang lebih lama, bahkan 
akan mempercepat terjadinya komplikasi 
selama perawatan (Nursalam, 2005). 
Media yang efektif dalam upaya untuk 
mengatasi koping atau respon maladaptif 
anak saat di hospitalisasi adalah dengan 
bermain. Oleh karena itu pemberian 
aktifitas bermain pada anak di rumah sakit 
memberikan nilai terapeutik yang akan 
sangat berperan dalam pelepasan 
ketegangan pada anak (Wong, 2003). 
Dalam kondisi sakit dan anak dirawat di 
rumah sakit aktifitas bermain tetap 
dilaksanakan, namun harus disesuaikan 
dengan kondisi anak. Salah satu jenis 
permainan yang dapat dilakukan di rumah 
sakit adalah bermain peran melalui media 
boneka tangan. Boneka tangan dapat 
menjadi terapi dalam pelaksanaan 
perawatan di rumah sakit juga sebagai 
mediator, dengan potensi mencapai dan 
memberikan peluang meng-ekspresikan 
perasaan anak juga untuk meng-ajak anak 
dalam dunia fantasi dan imaji-nasinya. 
Boneka dapat membantu untuk 
mengidentifikasi rasa takut dan kesalah-
pahaman dalam mengajari anak tentang 

apa yang terjadi kepada mereka dan anak 
dapat merasa aman, santai, tersenyum 
bermain, dan belajar (Achiles, 2006). 
Fakta bahwa di Puskesmas Proppo 
Kabupaten Pamekasan tidak pernah 
dilakukan bermain terapeutik boneka 
tangan. Diharapkan dengan diberi bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler 
dapat meningkat sehingga anak tidak 
meng-alami stress hospitalisasi. Namun 
pengaruh bermain terapeutik boneka 
tangan terhadap respon tindakan invasif 
pada anak usia toddler di Puskesmas 
Proppo Kabupaten Pamekasan belum 
diketahui dengan jelas.  
Permainan yang terapeutik didasari oleh 
pandangan bahwa bermain bagi anak 
merupakan aktivitas yang sehat, akan 
memberikan rasa senang dan membantu 
anak dalam mengembangkan kreatifitas 
melalui pengalaman bermain yang tepat. 
Sehingga kelangsungan tumbuh kembang 
anak dapat berlangsung selama perawatan, 
memung-kinkan juga dapat menggali dan 
mengeks-presikan perasaan dan pikiran 
anak, meng-alihkan perasaan nyeri dan 
relaksasi (Supartini, 2004). Dengan tujuan 
penelitian Mempelajari pengaruh bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 
ingin melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Bermain Terapeutik Boneka 
Tangan Terhadap Respon Tindakan Invasif 
Pada Anak Usia Toddler Di Puskesmas 
Proppo Kabupaten Pamekasan”.  
 
METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian ini menggunakan pre-
experimental desain, dengan pendekatan 
one group pre-test-post test design, Dalam 
desain ini perlakuan dikenakan pada suatu 
kelompok unit percobaan tertentu, 
kemudian diadakan pengukuran terhadap 
dependent variable. Sampel 17 anak usia 
todler yang dirawat inap di Puskesmas 
Proppo Kabupaten Pamekasan dengan 
menggunakan tekhnik Sampling Jenuh dan 
dilakukan uji analisa data dengan 
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menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 
yang merupakan uji komparasi pada satu 
sampel. 
 
HASIL 
Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukan 
bahwa sebelum dilakukan bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler di 
Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan 
semua responden menunjukkan respon 
maladaptif yaitu sebanyak 17 orang atau 
100% dan sesudah di lakukan bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler di 
Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan 
sebagian besar menunjukkan respon 
adaptif yaitu sebanyak 15 orang atau 88% 
dan respon maladaptif sebanyak 2 orang 
atau 12%. 
Berdasarkan uji statistik dengan uji 
wilcoxon didapatkan nilai signifikan (1-
tailed) sebesar 0,000. Dengan demikian H¹ 
di terima dan Hº ditolak. Kesimpulan yang 
di ambil dari penelitian adalah ada 
pengaruh bermain terapeutik boneka 
tangan terhadap respon tindakan invasif 
pada anak usia toddler di Puskesmas 
Proppo Kabupaten Pamekasan. 
 
Tabel 1. Tabulasi silang pengaruh bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler 
sebelum dan sesudah dilakukan bermain 
terapeutik boneka tangan di Puskesmas Proppo 
Kabupaten Pamekasan bulan September 2014. 
 

Tingkat 
Respon 

Sebelum 
Test 

Sesudah 
Test 

n % n % 
Adaptif 
Maladaptif 

0 
17 

0 
100 

15 
2 

88 
12 

Jumlah 17 100  17 100  
ρ =0.000 < α  = 0,05 
Wilcoxon Signed Rank Test 

 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 15 
anak menunjukkan respon adaptif dan 2 
anak masih menunjukkan respon 
maladaptif terhadap tindakan invasif. Hal 

ini disebabkan respon anak usia toddler 
yang sesuai dengan tahapannya. Pada 
respon perilaku anak usia toddler terhadap 
stress akibat injury fisik (tindakan invasif) 
terdapat tiga tahap meliputi, tahap protes, 
tahap putus asa, dan tahap pengingkaran 
(denial). Tahap protes, ditujukan anak 
dengan menangis kuat, menjerit, 
memanggil orang tua dan bahkan tidak 
jarang menolak perhatian yang diberikan 
orang lain. Tahap selanjutnya yaitu tahap 
putus asa, perilaku yang ditunjukkan 
biasanya menangis yang sudah mulai 
berkurang, keaktifan yang mulai menurun, 
sedih, dan bahkan ditunjukkan dengan 
menurunnya minat untuk bermain dan 
makan. Tahap terakhir adalah tahap 
pengingkaran (denial), Dalam tahap ini 
perilaku yang ditunjukkan adalah mulai 
menerima perpisahan, membina hubungan 
secara dangkal, dan anak mulai menyukai 
lingkungannya. 
 
KESIMPULAN  
Tingkat respon tindakan invasif pada anak 
usia toddler sebelum dilakukan bermain 
terapeutik boneka tangan menunjukkan 
bahwa 100% anak usia toddler berespon 
Maladaptif dan sesudah dilakukan bermain 
terapeutik boneka tangan menunjukkan 
bahwa 88% anak usia toddler berespon 
Adaptif dan 12% berespon maladaptif di 
Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan. 
Hasil analisa menggunakan uji wilcoxon 
dengan taraf signifikan 0.05 adalah 
ρ:0.000 berarti Ho ditolak, H1 diterima 
yang artinya ada pengaruh bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap respon 
tindakan invasif pada anak usia toddler di 
Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan 
 
SARAN 
Saran bagi institusi kesehatan diharapkan 
dapat menambah informasi mengenai 
manfaat bermain terapeutik boneka tangan 
terhadap tindakan invasif pada anak usia 
toddler dan dapat menerapkan bermain 
terapeutik boneka tangan terhadap 
tindakan invasif pada anak usia toddler 
sebagai terapi penurunan respon 
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maladaptif anak saat dilakukan tindakan 
invasive. 
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