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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan derajat kesehatan. Dengan adanya sistem kesehatan ini tujuan 

pembangunan dapat tercapai efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan 

sistem pelayanan kesehatan bergantung pada berbagai komponen yang ada 

baik dana, fasilitas penunjang maupun sumber daya manusia yang ada, dalam 

hal ini perawat, dokter, radiologi, ahli fisioterapi, ahli gizi, dan tim kesehatan 

lain ( Mubarak dan Chayatin, 2009 ).   

Seluruh bidang pelayanan kesehatan sedang mengalami perubahan dan 

tidak satupun perubahan yang berjalan lebih cepat dibandingkan yang terjadi 

pada bidang perawatan. Perawatan adalah pelayanan esensial yang diberikan 

oleh perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat yang mempunyai 

masalah kesehatan. Pelayanan yang diberikan adalah upaya mencapai derajat 

kesehatan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam 

menjalankan kegiatan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

dengan menggunakan proses keperawatan ( Nursalam , 2001 ). 

Profesi keperawatan harus selalu berespon pada perubahan dan tantangan 

yang dinamis dan berkesinambungan. Perawat dimasa kini harus memiliki 

pengetahuan yang luas untuk dijadikan dasar dalam memberikan asuhan 
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keperawatan. Peran perawat di Negara kita adalah memberikan praktik asuhan 

keperawatan terbaik dan berkontribusi pada pelayanan kesehatan di Negara 

kita ( Potter and Perry, 2009 ). Perawat memberikan bantuan baik untuk 

pasien maupun keluarga yang menghadapi penyakit atau cidera. Hal ini 

memberikan suatu tantangan yang sangat menyenangkan dan nyata bagi 

perawat (Doengos, 2000). 

Indonesia dan latar belakangnya saat ini Indonesia tengah mengalami 

surplus tenaga keperawatan. Sejak tahun 90-an pendidikan keperawatan di 

Indonesia telah selangkah lebih baik daripada periode sebelumnya. Ini 

ditunjukkan dengan data yang saat ini komposisi perawat terbanyak adalah 

SPK (60%), diikuti oleh diploma (39%) dan sarjana keperawatan (1%). 

Sebagai perawat umum mereka memiliki izin untuk bekerja di rumah sakit 

atau berbagai pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat (Muthalib, 2010). 

Perawat ICU berbeda dengan perawat bagian lain. Tingkat pekerjaan dan 

pengetahuan perawat ICU lebih kompleks dibandingkan dengan perawat 

bagian lain di rumah sakit, karena bertanggung jawab mempertahankan 

homeostasis pasien untuk berjuang melewati kondisi kritis atau terminal yang 

mendekati kematian. Perawat di ruang ICU dituntut mempunyai keahlian dan 

intelektual yang lebih. Namun merawat pasien dengan kondisi kritis juga 

membutuhkan kemampuan untuk memberikan dukungan emosional, sosial, 

dan spiritual selain dukungan fisik karena pasien diruang ICU kemungkinan 
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lebih merasa ketakutan, lebih kesepian, lebih bingung dan cemas. Dengan 

memberikan pelayanan yang penuh kasih, ikhlas, dan kesungguhan, maka 

perawat dapat menunjukan perhatian dan dukungan pada pasien dan keluarga 

(Hudak, 1997) 

Sakit bukanlah kejadian yang membuat hidup terisolasi. Klien dan 

keluarganya harus berhadapan dengan perubahan sebagai akibat dari sakit dan 

terapinya. Setiap klien memiliki respon unik tersendiri untuk sakit, sehingga 

perawat harus memiliki intervensi yang individual. Klien dan keluarganya 

sering mengalami perubahan tingkah laku, emosional, perubahan dalam peran 

citra tubuh, konsep diri dan dinamika keluarga ( Potter and Perry : 2009 ). 

Reaksi-reaksi yang timbul akibat perawatan di rumah sakit berbeda pada 

setiap orang, karena tinggal di rumah sakit bukanlah suatu pengalaman yang 

menyenangkan, dimana klien harus mengikuti peraturan serta rutinitas 

ruangan ( Sukoco, 2002 ). Stress pada keluarga juga dapat disebabkan karena 

hal-hal lain seperti besarnya biaya perawatan, kurangnya pengetahuan tentang 

status kesehatan klien dan kurangnya dukungan social. Keadaan stress yang 

berlanjut akan menimbulkan kecemasan (Muttaqin : 2000). Setiap keluarga 

akan menggunakan koping yang berbeda untuk mengatasi kecemasan. Hal ini 

tergantung penyebab, tingkat kecemasan dan sumber koping (Rasmun : 2001). 

Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Moewardi merupakan rumah sakit 

rujukan se eks karesidenan Surakarta. Berdasarkan data survey, di RSUD  
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Moewardi Surakarta jumlah total perawat ada 665 orang dan terbagi di tiap 

ruang perawatan . Jumlah perawat di ruang kritis (ICU dan ICVCU)  ada 47 

orang  terbagi dalam 24 perawat ICU dan 23 perawat ICVCU  dengan latar 

belakang pendidikan S1 20 orang, D3 25 orang dan SPK 2 orang( Rekam 

Medik RSUD Dr. Moewardi, 2010). Dari hasil survei pendahuluan masih 

sangat sedikit perawat yang memperhatikan kecemasan yang dialami keluarga 

pasien yang salah satu anggotanya di rawat di ruang ICU dan ICVCU. Asuhan 

keperawatan kepada keluarga di ICU dan ICVCU juga sangat jarang 

dilakukan terbukti dari tidak adanya dokumentasi keperawatan terhadap 

keluarga. Ada beberapa hal yang menyebabkan asuhan keperawatan pada 

keluarga tidak dilakukan oleh perawat diantaranya adalah beban kerja, tingkat 

pendidikan  dan pengetahuan. Hasil observasi awal peneliti terhadap 

pengetahuan perawat ruang ICU dan ICVCU tentang pengelolaan kecemasan 

keluarga pasien, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa perawat yang 

kurang memahami proses atau  metode pengelolaan kecemasan keluarga 

pasien. Oleh karena itu penting untuk diteliti apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan tentang asuhan keperawatan kritis dengan fungsi perawat dalam 

pengelolaan kecemasan keluarga pasien di RSUD Moewardi Surakarta. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah “ Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan 
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tentang asuhan keperawatan kondisi kritis dengan fungsi perawat dalam 

pengelolaan kecemasan keluarga pasien di RSUD Moewardi Surakarta? ” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan kondisi kritis dengan fungsi perawat dalam pengelolaan 

kecemasan keluarga pasien di RSUD Moewardi Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang asuhan 

keperawatan kondisi kritis. 

b. Untuk mengetahui fungsi perawat dalam pengelolaan kecemasan 

keluarga pasien di RSUD Moewardi Surakarta 

c. Untuk mengetahui pengelolaan kecemasan keluarga pasien di RSUD 

Moewardi Surakarta 

d. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan kondisi kritis dengan fungsi perawat dalam pengelolaan 

kecemasan keluarga pasien di RSUD Moewardi Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 
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1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam 

hubungannya dengan fungsi perawat dalam pengelolaan kecemasan 

keluarga pasien khususnya di ruang ICU dan ICVCU di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta 

2. Bagi Perawat 

Sebagai informasi dalam meningkatkan peran perawat sebagai pendidik, 

pengelola, pelaksana dan peneliti di bidang keperawatan. 

3. Bagi Peneliti Sendiri 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan  dan 

menambah pengetahuan peneliti tentang pengetahuan asuhan keperawatan 

kondisi kritis dengan kecemasan keluarga pasien di ruang ICU dan 

ICVCU  

E. KEASLIAN PENELITIAN 

1. Dilakukan penelitian tentang kecemasan keluarga pasien oleh Laely 

(2007) dengan judul “ Hubungan kecemasan dan koping keluarga pada 

kasus cedera kepala di RSUP Dr. Kariadi Semarang “.Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik jenis cross 

sectional. Pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, besar 

sampel 42 orang. Analisis data untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel menggunakan uji korelasi Pearson.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kecemasan keluarga pada kasus cedera 
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kepala cenderung menuju rentang kecemasan berat. Faktor penyebab 

kecemasan antara lain yaitu kurangnya pengetahuan keluarga, tingginya 

biaya perawatan dan tidak adekuatnya support sistem. Sumber koping 

yang adekuat dan strategi koping yang positif mendukung koping keluarga 

bersifat adaptif. Dari uji korelasi Pearson menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan (p value 0,589) antara tingkat kecemasan 

dengan koping keluarga pada kasus cedera kepala di RSUP Dr Kariadi 

Semarang. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabelnya 

yaitu tingkat pengetahuan tentang asuhan keperawatan kritis, keluarga 

pasien di ruang ICU dan ICVCU 

2. Dilakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan perawat tentang asuhan 

keperawatan oleh Sutrianingsih (2008) dengan judul “Hubungan tingkat 

pengetahuan perawat tentang asuhan keperawatan dengan pelaksanaan 

asuhan keperawatan di ruang rawat inap BPK RSU Kabupaten 

Magelang.” Jenis penelitian: deskriptif analitik, pendekatan: cross 

sectional dengan instrumen kuesioner. Penelitian dilakukan bulan Februari 

– Maret 2008. Secara kuantitatif menunjukkan bahwa:(a) Tingkat 

pengetahuan perawat tentang asuhan keperawatan ada dua kategori yaitu 

sangat baik 66,28% dan cukup baik 33,72% (b) Pelaksanaan asuhan 

keperawatan ada dua kategori yaitu sangat baik 25,58% dan cukup baik 
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74,42%.Lebih dari setengah jumlah perawat mempunyai tingkat 

pengetahuan tentang asuhan keperawatan sangat baik dan sepertiga dari 

jumlah perawat mempunyai pengetahuan tentang asuhan keperawatan 

cukup baik. Lebih dari seperempat jumlah perawat mempunyai kategori 

sangat baik dan lebih dari setengah dari jumlah perawat mempunyai 

kategori cukup baik pada pelaksanaan asuhan keperawatan. Untuk tingkat 

pengetahuan dan pelaksanaan asuhan keperawatan kategori kurang baik 

dan sangat tidak baik tidak ada. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabelnya 

yaitu tingkat pengetahuan tentang asuhan keperawatan kondisi kritis, 

keluarga pasien di ruang ICU dan ICVCU 


