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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Kecemasan adalah perasaan yang subyektif, suatu perasaan yang tidak 

 spesifik atas ketidaknyamanan, ketegangan juga ketidakamanan, dan ini 

 adalah suatu respon yang normal untuk melindungi seseorang terhadap 

 sesuatu yang mengancam fisik, psikologi, integritas sosial, harga diri dan 

 status. Setiap orang akan dan pernah mengalami kecemasan, karena 

 kecemasan sangat diperlukan oleh seorang pelajar untuk giat belajar, seorang 

 artis untuk berkreasi, dan kita semua untuk menghadapi kehidupan ini 

 (Fortinas and Holoday, 1999). 

  Kecemasan adalah suatu bentuk emosi tanpa adanya obyek yang jelas 

 yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui dan akan menghasilkan 

 suatu bentuk pengalaman baru seperti masuk sekolah, mulai pekerjaan yang 

 baru, perubahan jabatan, dan juga menjalani perawatan di rumah sakit (Stuart,

 1998) 

  Pengenalan dini terhadap kecemasan sangat diperlukan karena dua 

 alasan, yang pertama adalah karena kecemasan adalah “menular” karena dapat 

 dibaca oleh orang lain, seoarang pasien dengan kecemasan yang tinggi akan 

 kelihatan sedih pada saat masuk rumah sakit untuk perawatan, dan kedua 

 perawat harus mengetahui kecemasannya sendiri sehingga dapat 
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 berkomunikasi dengan pasien yang sedang mengalami kecemasan (Fortinas 

 and Holoday, 1999). 

  Pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit adalah terdiri dari 

 pencegahan, pengobatan penyakit dan promosi kesehatan yang dilakukan 

 secara menyatu oleh semua tenaga kesehatan yang ada maupun tenaga yang 

 terkait dengan profesi kesehatan. Jenis pelayanan yang memberikan 

 perawatan secara komprehensif  dan pasien masuk dan tinggal di rumah sakit 

 untuk menentukan diagnosa menerima pelayanan kesehatan dan rehabilitasi 

 adalah dengan sistem rawat inap (Perry and porter,  2001). 

  Bagi sebagian orang  menjalani perawatan inap di rumah sakit adalah 

 suatu hal yang tidak menyenangkan, mereka memilih masuk rumah sakit 

 karena terpaksa atas dasar alasan medis. Kecemasan merupakan perasaan 

 yang paling umum dirasakan oleh pasien yang  dirawat di rumah sakit, selain 

 itu juga mengalami depresi, perasaan gugup, insomnia, dan ketidakmampuan 

 berkonsentrasi (Smet, 1999) 

Kecemasan pasien yang dirawat di rumah sakit adalah karena jauh dari 

lingkungan keluarga dan hidup dalam lingkungan yang baru, cemas akan 

kesembuhan penyakit dan juga prognosisnya, kurang mendapat informasi 

tentang penyakit  dan tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya. 

  Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan salah satu rumah sakit 

swasta yang mempunyai visi untuk menjadi rumah sakit unggulan tingkat 

nasional pada tahun 2010 yang tentunya mutu pelayanan termasuk mutu 
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pelayanan keperawatan mendapat perhatian yang serius. Fasilitas yang ada 

termasuk tersedianya bangsal perawatan untuk semua kalangan masyarakat  

diantaranya  bangsal kelas VIP (Al Insyiroh), bangsal kelas I (Al-Hajj), dan 

bangsal kelas II (Al Fajr dan Al kautsar). 

  Pembagian kelas perawatan ini bukan berdasarkan unit penyakit, 

sehingga pasien yang menjalani rawat inap dikelas tersebut mempunyai kasus 

penyakit yang  kompleks. Namun demikian ketergantungan terhadap bantuan 

perawat berawat bervariasi, dari mulai yang self care, moderate care, dan juga 

intensif care. 

  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama 

bekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta, dan hasil wawancara dengan pasien 

dan keluarga menunjukan  bahwa pasien yang baru masuk di ruang perawatan 

mengalami kecemasan sehubungan dengan penyakitnya, prognosisnya, 

tindakan medis yang akan dilakukan, biaya dan lamanya perawatan. Menurut 

Kaplan dan Sadock (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

adalah termasuk umur, jenis kelamin, sosial ekonomi dan dukungan keluarga, 

sementara salah satu alasan memilih jenis ruang perawatan adalah faktor 

sosial ekonomi maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan  adakah 

perbedaan tingkat kecemasan untuk pasien kategori moderate care di ruang 

perawatan kelas VIP, kelas I, dan ruang perawatan kelas II. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut ; “ Adakah perbedaan tingkat kecemasan 

untuk pasien kategori moderate care di ruang perawatan VIP, kelas I, dan 

kelas II di Rumah Sakit Islam Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibagi menjadi : 

1. Tujuan Umum : 

Untuk menganalisa perbedaan tingkat kecemasan untuk pasien 

kategori moderate care di ruang perawatan VIP, kelas I, dan kelas II, di 

Rumah Sakit Islam Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan untuk pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan VIP Rumah Sakit Islam Surakarta. 

b. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan untuk pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan kelas I Rumah Sakit Islam 

Surakarta. 

c. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan untuk pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan kelas II Rumah Sakit Islam 

Surakarta.  
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d. Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan VIP dengan kelas I Rumah Sakit 

Islam Surakarta. 

e. Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan VIP dengan kelas II Rumah Sakit 

Islam Surakarta. 

f. Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara pasien kategori 

moderate care di ruang perawatan kelas I dengan kelas II Rumah sakit 

Islam Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ; 

1. Instansi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan 

masukan kepada pihak rumah sakit untuk  pemberian pelayanan kesehatan  

yang bermutu oleh semua tenaga kesehatan dan tenaga yang terkait 

lainnya sesuai dengan strata ruangan yang ada. 

2. Institusi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya body of 

knowledge dunia keperawatan. 
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3. Profesi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

profesi perawatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan 

sesuai dengan konsep teori yang ada dan tetap menjaga kepuasan pasien. 

4. Bagi peneliti lain 

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai perbandingan dan dapat 

dikembangkan lagi untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian mengenai 

tingkat kecemasan pasien kategori moderate care yang dihubungkan dengan 

strata kelas rawat inap. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subhan 

(2003) menganalisa perbedaan tingkat kecemasan antara pasien laki-laki dan 

perempuan dalam 24 jam pertama masuk ICU di RSUD DR. Soetomo 

Surabaya. Penelitian ini mengambil sampel 25 laki-laki dan 15 perempuan 

dengan skala pengukuran kecemasan mengunakan Zung Self Rating Anxiety 

Scale. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sampel yang diambil tidak 

membanding jenis kelamin, tetapi pasien dalam kategori moderate care yang 

ada pada bangsal perawatan yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta.   

  Penelitian lain yang dilakukan oleh Haryanto (2003) adalah Hubungan 
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 Antara  Jenjang Pendidikan dan Tingkat Kecemasan  Keluarga yang Salah 

 satu Anaknya  Mengalami Autisme di poli Jiwa RSUD DR. Soetomo 

 Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 




