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ABSTRAK 

Pengaruh Pemberian Terapi Aktivitas Bermain Terhadap Tingkat Kecemasan 

Anak Usia Toddler Akibat Hospitalisasi Di Ruang Rawat Inap Anak 

RSUD Kota Bekasi Tahun 2013 

 

Lina Indtawaty
  

 

Hospitalisasi dapat mengakibatkan tingkat kecemasan anak meningkat. Terapi aktivitas bermain 

merupakan terapi yang sifatnya memberikan permainan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecemasan 

yang akan berujung pada stress akibat dari hospitalisasi.Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi aktivitas 

bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia toddler akibat hospitalisasi diruang rawat inap anak RSUD Kota 

Bekasi 2012. Menggunakan desain penelitian quasi eksperimen dengan pendekatan one group pretest-posttes. 

Jumlah sampel sebanyak 35 responden. Sampel yang digunakan yaitu anak usia toddler yang mengalami 

kecemasan akibat hospitalisasi di RSUD Kota Bekasi 2012. Sebelum di berikannya terapi aktivitas bermain rata-

rata tingkat kecemasan responden berada pada kategori cemas sedang dengan persentase 54.3%, setelah 

diberikannya terapi aktivitas bermain rata-rata tingkat kecemasan responden berada pada kategori cemas ringan 

dengan persentase 54.3%. Hasil uji statistik menunjukan nilai p-value pada penelitian adalah 0.00 lebih kecil dari 

nilai alpha (0.05), dengan demikian Ho ditolak. Ada pengaruh antara pemberian terapi aktivitas bermain 

terhadap tingkat kecemasan anak usia toddler akibat hospitalisasi. 

 

Kata Kunci : Anak usia toddler, kecemasan, Terapi aktivitas bermain, Hospitalisasi 

 

 

ABSTRACT 

 

 Hospitalization can result in increased levels of child anxiety . Therapy is a therapeutic play 

activities that are giving the game aims to reduce the level of anxiety that will lead to stress as a result of 

hospitalization. To determine the effect of therapeutic play activities for children ages toddler anxiety levels as a 

result of hospitalization in children's inpatient unit Bekasi City Hospital in 2012. Using a quasi-experimental 

research design to approach one group pretest - posttes . The total sample of 35 respondents . The sample used 

is a toddler -age children who experience anxiety due to hospitalization in Bekasi City Hospital in 2012. Before 

playing activity therapy given it an average level of anxiety anxious respondents are in the category of being 

with the percentage of 54.3 % , after exerts therapeutic play activities the average level of anxiety respondents 

are in the category of mild anxiety with the percentage of 54.3% . The test results showed statistical p-value in 

the study was 0,00 smaller than the value of alpha (0.05), thus Ho is rejected. There is relationship between the 

provision of therapeutic play activities for children ages toddler anxiety levels due to hospitalization . 

 

Keywords  : Child toddler , anxiety , play activities Therapy, Hospitalization 
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PENDAHULUAN 

 

Terapi bermain adalah suatu aktivitas bermain 

yang dijadikan sarana untuk menstimulasi 

perkembangan anak, mendukung proses 

penyembuhan dan membantu anak lebih kooperatif 

dalam program pengobatan serta perawatan.
1 

Bermain adalah akitivitas yang juga mencakup 

suatu pekerjan, kesenangan, dan metode bagaimana 

mereka mengenali dunia bagi anak.
2 

Dan bermain 

juga merupakan unsur yang penting untuk 

perkembangan anak baik fisik, emosi, mental, dan 

sosial serta intelektual maupun kreativitas.
3
 

Menurut (Evis, 2012). Bermain dapat dilakukan 

oleh anak yang sehat maupun sakit. Walaupun anak 

sedang mengalami sakit, tetapi kebutuhan akan 

bermain tetap ada. Salah satu fungsi bermain adalah 

sebagai terapi dimana dengan melakukan 

permainan anak akan terlepas dari ketegangan dan 

stress yang dialaminya. Melalui kegiatan bermain, 

anak dapat mengalihkan rasa sakitnya pada 

permainannya (distraksi) dan relaksasi melalui 

kesenangannya melakukan permainan.
4
 

Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada 

anak, saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit, 

keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk 

beradaptasi dengan lingkungan asing dan baru yaitu 

rumah sakit, sehingga kondisi tersebut menjadi 

faktor stressor bagi anak baik terhadap anak 

maupun orang tua dan keluarga (wong, 2000, dalam 

erna, 2012).
5
 Dari pengertian diatas dapat di 

simpulkan hospitalisasi adalah suatu proses oleh 

karena suatu alasan yang berencana atau darurat, 

mengharuskan anak tinggal di rumah sakit, 

menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan 

kembali ke rumah
 

dan hospitalisasi dapat 

menimbulkan kecemasan.
6
 Kecemasan merupakan 

respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan dan dialami oleh semua mahluk 

hidup sehari-hari. Dan kecemasan terjadi akibat 

dari ancaman terhadap harga diri yang sangat 

mendasar bagi keberadaan individu. (Suliswati dkk, 

2005).
7
 

Bedasarkan penelitian (Kartinawati, dkk, 

2012), bahwa sebelum diberikan terapi bermain 

sebagian besar responden mengalami cemas sedang 

11(73.33%) anak dan cemas berat 4 (26.66%) anak. 

Setelah diberikan terapi bermain dengan tehnik 

cerita hasil menunjukan cemas ringan 13 (86.6%) 

anak dan cemas sedang 2 (13.3%) anak.
8
 Tujuan 

bermain di rumah sakit pada prinsipnya merupakan 

suatu aktivitas dimana anak dapat melakukan atau 

mempraktikkan keterampilan, memberikan ekspresi 

terhadap pemikiran, menjadi kreatif, serta 

mempersiapkan diri untuk berperan dan berprilaku 

dewasa.
9
  Dan agar anak dapat melanjutkan fase 

tumbuh kembang secara optimal, 

mengembangankan kreatifitas anak, dan akan dapat 

beradaptasi lebih efektif terhadap stress.  

Dalam penelitian Axline (1998) dalam Ira 

Merianti (2012), terapi bermain merupakan terapi 

untuk mengobati anak yang sedang sakit dan salah 

satu teknik yang akan membantu penurunan 

ketegangan emosional yang dirasakan anak. 

Menurut survey  tahun 2001 hampir 4.000.000 anak 

di Amerika Serikat dalam satu tahun mengalami 

hospitalisasi yang lama. Hal ini terjadi karena 

adanya traumatik dan stress yang dialami oleh anak. 

Di Indonesia setiap tahun terdapat lebih dari 

5.000.000 anak yang menjalani masa perawatan 

yang lama di rumah sakit (Cherty dan Kozak, 2001 

dalam Dian Indriyani Kurniawati, 2011). Begitu 

pula di Bekasi, Jawa Barat terdapat 188.000 anak 

dalam 1 tahun yang mengalami hospitalisasi 

(Cherty dan Kozak,2001 dalam Dian 2011).
10

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Ardiningsih Dkk (2006),  di RSUD Cilacap 

awal yang dilakukan pada 10 responden pada 

tanggal 20 Januari 2005 perilaku protes pada anak 

usia prasekolah yang dirawat ditunjukkan dengan 

80% menangis, menjerit dan menginginkan orang 

tua untuk selalu didekatnya, menolak setiap 

didekati dengan orang asing atau petugas. Fitri 

Ardiningsih Dkk (2006).
11

 Dan penelitian yang di 

lakukan Pravitasari, dan Edi (2012), dengan judul 

“perbedaan tingkat kecemasan anak usia prasekolah 

sebelum dan sesudah program mewarnai” hasil 

penelitian menunjukan sebelum diberikannya terapi 

mewarnai tingkat kecemasan anak lebih tinggi dari 

pada tingkat kecemasan sesudah diberikan terapi 

mewarnai tingkat kecemasan sebelum diberikan 

intervensi menunjukan 55 % mengalami kecemasan 

berat dan 40% berada pada tingkat kecemasan 

sedang, 5% berada pada tingkat kecemasan panik.
12

 

Berdasarkan Hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di RSUD 

Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2014 

dimana anak  usia toddler yang masuk di RSUD 

Kota Bekasi tersebut berjumlah kurang lebih 43 

orang. Peneliti kerap sekali mendapati, kebanyakan 

anak cemas, menangis, dan ketakutan akibat 

hospitalisasi. Dimana hal tersebut menunjukan 

bahwa pelaksanaan terapi bermain di RSUD Kota 

Bekasi belum berjalan maksimal. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan tenaga medis dan 

sikap tenaga medis yang masih kurang, selain itu 

belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) 

tetap, tentang pelaksanaan terapi bermain anak serta 

tidak lengkapnya sarana dan fasilitas rumah sakit, 

dan kurangnya atau keterbatasan jumlah tenaga 

medis untuk melakukan program tersebut. Hal ini 

dapat menyebabkan tingkat kecemasan yang 

berlebihan, maka dari itu perlu pemberian terapi 

bermain dalam mengurangi tingkat kecemasan anak 

akibat hospitalisasi. Melihat dari hasil diatas yang 

mendorong  penelitian untuk mengetahui Pengaruh 

Pemberian Terapi Aktivitas Bermain Terhadap 

Tingkat Kecemasan Anak Usia Toddler Akibat 

Hospitalisasi Di Ruang Rawat Inap Anak RSUD 

Kota Bekasi Tahun 2012.  
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METODE 
 

Desain penelitian merupakan penelitian 

kuantitatif, Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian Quasi eksperimental dengan rancangan 

penelitian pretest-posttest with out group design, 

dengan pendekatan pretest-posttest with control 

group design pengukuran dilakukan pada 

kelompok. Penelitian yang akan dilakukan untuk 

mempelajari pengaruh pemberian aktivitas bermain 

terhadap tingkat kecemasan anak usia toddler 

akibat hospitalisasi di RSUD Kota Bekasi 2012. 

Populasi penelitian adalah keseluruhan 

objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua anak usia toddler yang sedang 

dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jumlah populasi 

yang  diambil anak adalah usia toddler  di Ruang 

Rawat Inap Anak RSUD Kota Bekasi.
13

 Sampel 

penelitian Menurut Notoatmodjo (2010), adalah 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah anak 

usia toddler  yang  dirawat di Ruang Rawat Inap 

Anak RSUD Kota Bekasi sebanyak 35 responden. 

Tekhnik pengambilan sampel atau 

sampling adalah proses menyeleksi porsi dari 

populasi agar dapat mewakili populasi.
14

 Tekhnik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non-probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling disebut juga judgement sampling  adalah 

suatu tehnik  penetapan sampel diantara populasi 

sesuai yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi, 

karakteristik populasi yang sudah dikenal 

sebelumnya (Dharma, 2012).
14

 

Variabel independen atau variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah  Pemberian terapi 

aktivitas bermain. Variabel Dependen atau variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah tingkat 

kecemasan anak akibat hospitalisasi. Tempat 

penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah Ruang Rawat Inap Anak RSUD Kota 

Bekasi. Waktu penelitian, penelitian ini mulai 

dilaksanakan pada  tanggal 20 Agustus yaitu dari 

pengajuan judul  dan pembuatan proposal 

penelitian. Setalah proposal dinyatakan sudah lulus 

maka peneliti akan melanjutkan penelitian pada 

tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 30 

Desember 2012 di ruang rawat anak RSUD Kota 

Bekasi. Proses hasil penelitian akan dilakukan pada 

tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan Januri 

2012.  

Analisis data dan pengelolahan data 

dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, 

pada umumnya analisa ini hanya menghasilkan 

distribusi dan persentase dari tiap variabel, variabel 

yang akan dilihat adalah distribusi frekuensi tingkat 

kecemasan sebelum dilakukan intervensi terapi 

akitivitas bermain dan distribusi frekuensi tingkat 

kecemasan sesudah dilakukan intervensi terapi 

aktivitas bermain. Analisis bivariat adalah analisa 

yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi (Notoatmojo, 

2005).
13

 Analisa bivariat dalam penelitian ini adalah 

untuk menganalisa pengaruh terapi aktivitas 

bermain terhadap tingkat kecemasan akibat 

hospitalisasi pada anak usia toddler. Uji statistik 

yang dilakukan adalah uji Paired T-test. Semua 

data akan dianalisis pada tingkat kemaknaan            

(confidence interval ) 95%  (α=0.05).  

 

HASIL 

 

1. Analisa Univariat 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Toddler Sebelum 

Diberikan Terapi Aktivitas Bermain Di RSUD Kota Bekasi 2012 

 
Tingkat Kecemasan            Frekuensi ( f )      Persentase ( % ) 

Tidak Cemas      0 0  

Cemas Ringan     11 31. 4  
Cemas Sedang     19 54. 3  

Cemas Berat      5 14. 3  

Panik      0 0  

Total      35 100 

    

 

Hasil analisis univariat berdasarkan 

distribusi frekuensi tingkat kecemasan  pada anak 

usia toddler sebelum diberikan terapi aktivitas 

bermain menunjukan pada tingkat kecemasan 

sedang sejumlah 19 responden (54.3%), pada 

tingkat kecemasan ringan adalah  sejumlah 11 
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responden (31.4%),  pada tingkat kecemasan berat 

sejumlah 5 responden (14.3%), dan tidak ada anak 

yang mengalami tingkat kecemasan berat 

sekali/panik dan tidak di temukan responden yang 

tidak mengalami kecemasan sebelum diberikan 

terapi aktivitas bermain. Maka dapat disimpulkan 

dari data diatas kecemasan pada anak usia toddler 

berada pada kecemasan sedang dengan responden 

19 responden (54.3%). 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Toddler Setelah 

Diberikan Terapi Aktivitas Bermain Di RSUD Kota Bekasi 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hasil analisis univariat berdasarkan 

distribusi frekuensi tingkat kecemasan pada anak 

usia toddler setelah diberikan terapi aktivitas 

bermain menunjukan pada tingkat kecemasan 

ringan adalah sejumlah 19 responden (54.3%), pada 

kategori tingkat kecemasan tidak cemas adalah 

sejumlah 11 responden(31.4%), pada tingkat 

kecemasan sedang adalah sejumlah 5 responden 

(14.3%), dan tidak ditemukannya tingkat 

kecemasan pada kategori cemas berat dan panik 

pada responden setelah diberikannya terapi 

aktivitas bermain. Maka dapat disimpulkan dari 

data diatas kecemasan pada anak usia toddler 

berada pada kecemasan ringan dengan responden 

19 responden (54.3%). 

 

2. Analisa Bivariat  

Tabel 3 

Pengaruh Pemberian Terapi Aktivitas Bermain Terhadap Tingkat Kecemasan 

Anak Usia Toddler Akibat Hospitalisasi Di RSUD Kota Bekasi 2012 

 

T Df        TAB   Posttest_T  P-value 

7.708 
       f     %    F % 

0.000 
34 1.74  0. 443 0.83 0.664 

  

 

Hasil analisis bivariat melalui uji 

perbedaan paired sampel T-test, terbukti ada 

perbedaan tingkat kecemasan akibat hospitalisasi 

pada anak usia  toddler sesudah diberikan terapi 

aktivitas bermain dengan t (7.708) = 34, 0.00 < 

0.05. Data TAB (M= 1.74; sd 0.443) memiliki rata-

rata lebih besar dari pada post test tingkat 

kecemasan (M= 0.83 ;0.664), dengan demikian 

disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti Ha 

diterima ada pengaruh pemberian terapi aktivitas 

bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia 

toddler akibat hospitalisasi di Ruang Rawat Inap 

Anak RSUD Kota Bekasi 2012.  

 

PEMBAHASAN 

             Tingkat Kecemasan                      Frekuensi ( f )         Persentase ( % ) 

           Tidak Cemas                             11                      31. 4  

          Cemas Ringan                             19                      54. 3  

          Cemas sedang                             5                      14. 3  

          Cemas Berat                             0                         0  

       Panik                             0                         0  

               Total                            35                       100  
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Kecemasan merupakan suatu perasaan 

subjektif mengenai ketegangan mental yang 

menggelisahkan sebagai reaksi umum dari 

ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau 

tidak adanya rasa aman.  Kecemasan pada anak 

biasanya muncul karena berbagai perubahan yang 

muncul di sekelilingnya, baik fisik maupun 

emosional, dapat juga akibat kurangnya support 

system yang ada di sekitarnya.
5 

Salah satu respon 

psikologis yang mengakibatkan kecemasan yang 

dialami oleh anak adalah ketika anak mengalami 

sakit dan harus menjalani proses hospitalisasi di 

Rumah Sakit, hal ini dapat menggangu psikologis 

anak sehingga pada proses hospitalisasi tingkat 

kecemasan anak cenderung lebih tinggi. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yuni 

Sandra Pratiwi dengan judul “penurunan tingkat 

kecemasan anak rawat inap dengan permainan 

hospital story di RSUD Kraton Pekalongan” hasil 

penelitian menunjukan bahwa sebelum diberikan 

intervensi tingkat kecemasan anak di rawat inap 

menunjukan 60.7% (17 anak)  mengalami 

kecemasan sedang, 39.3% (11 anak) mengalami 

kecemasan berat dan tidak ada anak yang 

mengalami kecemasan ringan.
15

 Penelitian serupa 

dilakukan oleh Ameliorani (2012) dengan judul 

“perbedaan tingkat kecemasan anak usia 

prasekolah sebelum dan sesudah program 

mewarnai” hasil penelitian menunjukan sebelum 

diberikannya terapi mewarnai tingkat kecemasan 

anak lebih tinggi dari pada tingkat kecemasan 

sesudah diberikan terapi mewarnai tingkat 

kecemasan sebelum diberikan intervensi 

menunjukan 55 % mengalami kecemasan berat dan 

40 % berada pada tingkat kecemasan sedang, 5 % 

berada pada tingkat kecemasan panik.  

Secara teoritis anak yang di rawat di 

rumah sakit kebanyakan anak akan mengalami 

stres hospitalisasi yang berat, sehingga anak takut 

pada pengobatan, anak merasa asing dengan 

lingkungan yang baru, dan takut kepada petugas 

kesehatan. Berbagai respon maladaptif yang 

ditunjukan anak saat anak berada di ruang 

perawatan diantaranya anak lebih rewel, mudah 

menangis, tidak mau jauh dari orang tua mereka, 

tampak gelisah bahkan ada beberapa anak yang 

mengalami gangguan tidur, respon-respon yang 

ditunjukan tersebut termasuk dalam gejala-gejala 

dari kecemasan. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukan persentase terbesar 

tingkat kecemasan anak akibat hospitalisasi 

sebelum diberikannya intervensi terapi aktivitas 

bermain berada pada tingkat kecemasan sedang 

dengan persentase 54.3%.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Bermain merupakan suatu metode dan cara yang 

dapat digunakan dan diberikan kepada anak selama 

anak berada di Rumah sakit. Dengan bermain anak 

dapat melepaskan rasa ketegangan, dan stress yang 

dialaminya karena dengan melakukan permainan, 

anak akan mengalihkan rasa sakitnya pada 

permainannya (distraksi) dan relaksasi melalui 

kesenangannya melakukan permainan. Pernyataan 

ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Wong (2001), menyatakan bahwa salah satu 

manfaat yang harus terkandung didalam permainan 

adalah manfaat terapeutik dimana bermain 

memberikan sarana untuk melepaskan diri dari 

ketegangan dan stress, memungkinkan ekspresi 

emosi dan pelepasan impuls yang tidak dapat 

diterima dalam bentuk yang secara sosial dapat 

diterima, memudahkan komunikasi verbal dan non 

verbal tentang kebutuhan, rasa takut, dan 

keinginan, dengan bermain anak dapat 

mengekspresikan emosi dan ketidakpuasan atas 

situasi sosial serta rasa takutnya yang tidak dapat 

diekspresikan di dunia yang nyata. 

Permainan yang akan diberikan kepada 

anak sebaiknya harus disesuaikan dengan kondisi 

anak, misalnya anak yang mengalami perawatan di 

Rumah Sakit dan mengharuskan anak untuk tidak 

melakukan aktivitas di luar ruangan dan bisa 

dilakukan diatas tempat tidur. Penelitian yang 

mendukung dan terkait dengan manfaat terapi 

bermain ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Yuni Sandra Pratiwi dengan judul 

“penurunan tingkat kecemasan anak rawat inap 

dengan permainan hospital story di RSUD Kraton 

Pekalongan” setelah diberikannya terapi permainan 

hospital story kepada 28 responden didapatkan 

sebanyak 23 responden (82,2%) mengalami 

penurunan tingkat kecemasan dengan analisa uji 

statistik Wilcoxon diperoleh skor Z sebesar -4. 596 

dengan nilai p sebesar 0.00 dimana p<0.05 dengan 

rata-rata selisih perbedaan tingkat kecemasan 

sebelum dan sesudah diberikannya terapi hospital 

story 3.5 hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran 

kecemasan anak sebelum dan sesudah diberikannya 

terapi bermain hospital story.
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan salah satu bagian dari bermain yang 

memerlukan aktivitas dan mengharuskan anak 

untuk keluar dari ruangan. Permainan tersebut 

merupakan permainan yang diberikan langsung 

oleh peneliti dengan cara bermain bersama dan 

mengamati anak yang sedang bermain, selama 

dilakukannya terapi anak tampak lebih kooperatif, 

mau diajak bekerjasama, anak terlarut dalam 

permainan yang diberikan bahkan ada beberapa 

anak yang menangis saat permain selesai. 

Melihat dari fenomena dan fakta yang 

terjadi di lapangan tersebut tampak jelas sekali 

bahwa adanya pengaruh dari pemberian terapi 

aktivitas bermain terhadap tingkat kecemasan anak 

akibat dari hospitalisasi, pengaruh ini dapat dilihat 

dari perbedaan tingkat kecemasan anak sebelum 

dan setelah diberikannya terapi aktivitas bermain, 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
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peneliti dan didukung oleh beberapa teori yang ada 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian 

terapi aktivitas bermain terhadap tingkat 

kecemasan anak usia toddler akibat hospitalisasi di 

ruang rawat inap anak  RSUD Kota Bekasi 2012. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan persentase terbesar tingkat 

kecemasan anak akibat hospitalisasi sebelum 

diberikannya intervensi terapi aktivitas bermain 

berada pada tingkat kecemasan sedang dengan 

persentase  54.3%. Hasil penelitian dengan yang 

dilakukan oleh peneliti tidak sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya, hal ini disebabkan peneliti 

melakukan penelitian ini pada anak usia toddler 

dimana tingkat kebisingan dan keadaan lingkungan 

berbeda dengan ruang bermain yang dijadikan 

tempat penelitian oleh peneliti sebelumnya. 

Hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukan bahwa sebelum diberikannya 

intervensi terapi aktivitas bermain tingkat 

kecemasan terbesar berada pada kecemasan sedang 

dengan jumlah 19 responden (54.3%), sedangkan 

setelah diberikannya intervensi terapi aktivitas 

bermain tingkat kecemasan terbesar berada pada 

kecemasan ringan yaitu dengan jumlah 19 

responden (54.3%). Pengaruh pemberian terapi 

aktivitas bermain dapat dilihat dari hasil analisa uji 

bivariat dengan metode uji Paired T-test diperoleh 

nilai t sebesar 7.708 dengan nilai p sebesar 0.00 

dimana p < 0.05, selisih rerata (mean) tingkat 

kecemasan anak usia toddler sebelum dan sesudah 

diberikannya terapi aktivitas bermain diperoleh 

perbedaan sebesar 0.914 dengan hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh antara tingkat 

kecemasan sebelum dan setelah diberikannya terapi 

aktivitas bermain.  

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah di 

jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

kesimpulan. 

1. Sebelum dilakukan terapi aktivitas bermain 

sebanyak 19 responden (54.3%),  berada pada 

tingkat kecemasan sedang akibat hospitalisasi di 

Ruang Rawat Inap Anak RSUD Kota Bekasi 

tahun 2012. 

2. Setelah diberikan terapi aktivitas bermain 

sebanyak 19 responden (54.3%),  berada pada 

tingkat kecemasan ringan akibat hospitalisasi di 

Ruang Rawat Inap Anak RSUD Kota Bekasi 

tahun 2012.  

3. Melalui uji perbedaan paired sampel T-test, 

terbukti ada perbedaan tingkat kecemasan 

akibat hospitalisasi pada anak toddler sebelum 

dan sesudah diberikan terapi aktivitas bermain. 

Hasil tersebut menunjukan dengan nilai t 

(7.708) = 34, 0.00 < 0.05. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 

yang berarti ada pengaruh pemberian terapi 

aktivitas bermain terhadap tingkat kecemasan 

anak usia toddler akibat hospitalisasi di Ruang 

Rawat Inap Anak RSUD Kota Bekasi 2012.  
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