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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat yang berfungsi untuk 

melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan atau 

upaya kesehatan penunjang. Keberhasilan suatu rumah sakit dalam 

menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan 

rumah sakit. Mutu rumah sakit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satu faktor yang paling dominan adalah sumber daya manusia (Depkes, 2002).  

Perawat adalah salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting 

dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah 

sakit. Adapun peran penting seorang perawat anak, yaitu sebagai pembela 

(advocasy), pendidik, konselor, pembuat keputusan etik, perencana kesehatan, 

pembina hubungan terapeutik, pemantau, evaluator dan peneliti. Perawat 

sebagai advocasy dituntut untuk menjadi pembela bagi anak/keluarganya pada 

saat mereka membutuhkan pertolongan, tidak dapat mengambil 

keputusan/menentukan pilihan, dan meyakinkan keluarga untuk menyadari 

pelayanan yang tersedia, pengobatan, dan prosedur yang dilakukan dengan cara 

melibatkan keluarga (Hidayat, 2005). 

Sakit dan dirawat dirumah sakit merupakan krisis utama yang tampak 

pada anak. Jika seorang anak dirawat dirumah sakit, maka anak tersebut akan 
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mudah mengalami krisis. Karena, anak mengalami cemas akibat perubahan 

baik terhadap status kesehatannya maupun lingkungannya dalam kebiasaan 

sehari-hari. Anak juga mempunyai sejumlah keterbatasan dalam mekanisme 

koping untuk mengatasi masalah maupun kejadian-kejadian yang bersifat 

menekan  (Susilaningrum, 2005). 

Reaksi terhadap penyakit atau masalah diri yang dialami anak pra 

sekolah seperti perpisahan, tidak mengenal lingkungan atau lingkungan yang 

asing, hilangnya kasih sayang, body image, maka akan bereaksi seperti regresi. 

Dengan manifestasi hilangnya kontrol, displacement, agresi (menyangkal), 

menarik diri, tingkah laku protes, serta lebih peka dan pasif seperti menolak 

makan dan lain-lain (Hidayat, 2005). 

Menurut Ni Putu Dewi Puspitasari dalam jurnal penelitiannya pada tahun 

2008 menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit yang dapat menimbulkan 

trauma bagi anak adalah lingkungan fisik rumah sakit, tenaga kesehatan baik 

dari sikap maupun pakaian putih, alat-alat yang digunakan, dan lingkungan 

sosial antarsesama pasien. Dengan adanya stressor tersebut, distress yang dapat 

dialami anak adalah gangguan tidur, pembatasan aktifitas, perasaan nyeri, dan 

suara bising. Sedangkan distress psikologis mencakup kecemasan, takut, 

marah, kecewa, sedih, malu, dan rasa bersalah. 

Untuk dapat mengambil sikap sesuai dengan peran perawat dalam 

usahanya meminimalkan kecemasan akibat hospitalisasi, perlu adanya 

pengetahuan sebelumnya tentang kecemasan hospitalisasi, karena keberhasilan 

suatu asuhan keperawatan sangat tergantung dari pemahaman dan kesadaran 
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mengenai makna yang terkandung dalam konsep-konsep keperawatan serta 

harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menjalankan tugas 

sesuai dengan perannya.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di RS Dr. 

Moewardi, jumlah anak pra sekolah yang mengalami hospitalisasi sepanjang 

tahun 2011 sebanyak 325 pasien. Dan data dari bulan Januari-Maret 2012 

sebanyak 63 pasien. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di ruang 

Melati II RSUD Dr. Moewardi, ditemukan beberapa perawat yang belum 

menerapkan prinsip-prinsip mengenai meminimalkan kecemasan pada anak, 

seperti kurangnya komunikasi perawat baik kepada anak maupun orang tua, 

tidak ada penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan perawat, perawat 

tidak melibatkan orang tua saat melakukan tindakan, perawat kurang 

mempedulikan kecemasan yang dialami anak sehingga banyaknya anak yang 

tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Anak menunjukkan respon 

menangis ketika perawat mendekat, berontak saat perawat melakukan tindakan, 

serta menolak makan, ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perawat 

terhadap prinsip-prinsip dalam meminimalkan kecemasan akibat hospitalisasi 

pada anak, hal ini berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimiliki perawat.     

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat dengan Perilaku Perawat Dalam 

Meminimalkan Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah Di 

RSUD Dr. Moewardi”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

perawat dengan perilaku perawat dalam meminimalkan kecemasan akibat 

hospitalisasi pada anak prasekolah di RSUD Dr. Moewardi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan perawat dengan perilaku perawat dalam meminimalkan 

kecemasan akibat hospitalisasi pada anak prasekolah di RSUD Dr. 

Moewardi. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang cara meminimalkan 

kecemasan akibat hospitalisasi pada anak prasekolah di RSUD Dr. 

Moewardi. 

b. Mengetahui perilaku perawat dalam meminimalkan kecemasan akibat 

hospitalisasi pada anak prasekolah di RSUD Dr. Moewardi. 

c. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

perilaku perawat dalam meminimalkan kecemasan akibat hospitalisasi 

pada anak prasekolah di RSUD Dr. Moewardi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang cara meminimalkan kecemasan akibat hospitalisasi pada anak 

prasekolah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang berminat dan tertarik terhadap penelitian sejenis. 

2. Praktis 

a. Bagi Perawat 

Untuk menambah wawasan, memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang manfaat kesehatan di bidang kesehatan anak, 

khususnya manfaat tentang cara meminimalkan kecemasan akibat 

hospitalisasi pada anak prasekolah. 

b. Bagi institusi pendidikan khususnya mahasiswa 

Skripsi ini sebagai acuan untuk dapat digunakan sebagai data dasar 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Pihak rumah sakit 

Dapat memperoleh informasi dan mengidentifikasi masalah yang 

mempengaruhi hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

perilaku perawat dalam meminimalkan kecemasan akibat hospitalisasi 

pada anak prasekolah. 
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E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian dengan judul “ Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Perawat Dengan Perilaku Perawat Dalam Meminimalkan 

Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah Di RSUD Dr. 

Moewardi “ belum pernah dilakukan. Adapun penelitian sejenis adalah sebagai 

berikut :   

1. Citra Widyasari (2005) : Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Penerimaan 

Tindakan Invasif Pada Anak Pra Sekolah Di Ruang Anak RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi Blitar. Hasil penelitian didapatkan dari 19 responden, 

sebelum diberi terapi bermain hampir setengahnya responden, yaitu 

sebanyak 9 orang (47,4 %) penerimaannya terhadap tindakan invasif 

dalam kriteria cukup baik sedangkan setelah diberi terapi bermain hampir 

seluruh responden yaitu sebanyak 16 orang (84,2 %) penerimaannya 

terhadap tindakan invasif dalam kriteria baik. 

2. Erni Murniasih (2007) : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat 

Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Pra Sekolah Di Bangsal 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada 30 responden diperoleh hasil bahwa dukungan keluarga 

yang diberikan kepada anak usia pra sekolah yang sedang menjalani 

perawatan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro  Klaten sebagian besar 

termasuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 26 orang (86,66 %). 

Sedangkan tingkat kecemasan anak usia prasekolah yang sedang menjalani 
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perawatan termasuk dalam kategori cemas sedang, yaitu sebanyak 17 

responden anak (56,66 %). 

3. Ni Putu Dewi Puspitasari (2008) : Pengaruh Terapi Bermain Terhadap 

Tingkat Kooperatif Selama Menjalani Perawatan Pada Anak Usia Pra 

Sekolah Di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan pada 31 anak didapatkan hasil untuk tingkat kooperatif 

baik, sebelum diberikan terapi bermain 3,22 % sebanyak 1 anak dan 

setelah diberikan terapi bermain menjadi 87,09 % sebanyak 27 anak. 

Untuk tingkat kooperatif cukup, sebelum diberikan terapi bermain 16,12 % 

sebanyak 5 anak dan setelah diberikan terapi bermain menjadi 12,90 % 

sebanyak 4 anak. Tingkat kooperatif kurang, sebelum diberikan terapi 

bermain sebesar 80,64 % sebanyak 25 anak dan setelah diberikan terapi 

bermain menjadi tidak ada. 

4. Sihol Hapunguan Sinaga (2010) : Respon Keluarga Terhadap Peran 

Perawat Dalam Hospitalisasi Anak Di RSU Haji Adam Malik Medan. 

Hasil penelitian didapatkan respon keluarga terhadap peran perawat dalam 

hospitalisasi anak di RSU Haji Adam Malik Medan menunjukkan respon 

kurang baik 18 responden (13, 6 %),  respon cukup baik 110 responden 

(83,4 %), dan respon baik 4 responden (3,1 %). 

 

 

 

 


