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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Operasi adalah keadaan yang membutuhkan tindakan pembedahan. 

Dalam pelaksanaan operasi sangat beresiko, lebih dari 230 juta operasi mayor 

dilakukan setiap tahun di dunia, menyebabkan keadaan pasien saat operasi 

akan lemah, meningkatkan komplikasi setelah operasi dilakukan dan 

menyebabkan kematian ( Pearse & Moreno, 2012). 

Operasi menjadi salah satu keadaan pemicu kecemasan dan stress, 

bahkan jika prosedur yang dilakukan masih tergolong kategori operasi minor. 

Reaksi psikologi dan fisiologi pada prosedur operasi dan proses anestesi yang 

memungkinkan adanya respon kecemasan ditandai dengan naiknya tekanan 

darah, dan detak jantung. Pada periode preoperatif pasien akan membutuhkan 

persiapan terutama berkaitan dengan tubuhnya, dimana hal tersebut menjadi 

faktor stresor sehingga respon kecemasan  yang timbul berlebihan dan 

berdampak pada proses penyembuhan. Pada periode postoperatif  kecemasan 

bisa timbul dari kurangnya pengetahuan yang terjadi selama operasi, harapan 

yang tidak pasti tentang hasil dari operasi,  dan dampak yang ditimbulkan 

setelah operasi seperti resiko operasi yang dibaca atau didengar oleh pasien, 

ketakutan yang berhubungan dengan nyeri, perubahan body image, serta 

prosedur diagnosa (Lewis, 2011). 

Menurut Fortinash dan Holoday (2007), 20 Juta orang di dunia 

memiliki kecemasan dimana keadaan tersebut sebagai suatu respon manusia 
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akibat suatu keadaaan tidak paham, tidak nyaman, tidak mudah, ada tekanan 

dan ketakutan akan sesuatu yang terjadi.  

Selain itu terjadinya kecemasan pada pasien dikarenakan bagi pasien 

melakukan tindakan operasi adalah suatu keputusan yang besar. Pasien 

berharap ketika melakukan operasi seseorang akan bersama mereka dan 

melindungi mereka selama kurun waktu operasi yang memungkinkan, pasien 

tidak mempunyai kemampuan mengontrol dan menjaga dirinya sendiri. 

Pasien yang melakukan operasi sebagian besar berharap untuk mendapatkan 

support dan dorongan dari perawat perioperatif (Black & Hawks , 2010). 

Diperlukan suatu managemen untuk meningkatkan pengetahuan 

pasien dan mengatasi kecemasan pasien operasi untuk mengurangi 

komplikasi seperti kematian, gagal ginjal, pendarahan postoperatif  dll (Lin et 

all , 2011). Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi kecemasan 

dan mengurangi komplikasi adalah memberi pendidikan kesehatan latihan 

postoperatif (Pottter & Perry, 2007) 

Dari studi pendahuluan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada 

tanggal 4 Desember 2013 ditemukan sejak 1 Januari 2013 terdapat operasi 

dengan kasus Appendicitis sebanyak 3.889 operasi, bedah sesar 31.328 

operasi, Fractur 2.854 operasi, Laparotomy 8.799 operasi.  

Hasanudin & Maliya (2009) menyebutkan di RSUD Dr. Moewardi 

dari 35 orang pasien dengan operasi yang mengalami kecemasan, total 10 

mengalami kecemasan ringan, 16 kecemasan sedang,  7 kecemasan berat dan 

2 orang mengalami panik. 
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Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pasien dan keluarga 

dimana dari 5 pasien operasi, semua pasien mengatakan cemas dan tidak tahu 

latihan postoperatif, hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan salah satu 

petugas kesehatan RSUD Dr. Moewardi yang mengatakan bahwa masih 

banyak pasien operasi merasa cemas. 

Dari hasil studi pendahuluan diatas, dengan pasien yang tidak tahu 

tentang latihan postoperatif dan kecemasan yang tinggi sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang hubungan pendidikan kesehatan latihan 

postoperatif sebelum dan sesudah operasi terhadap kecemasan pasien di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di rumuskan masalah 

penelitiannya adalah “ Apakah ada hubungan pendidikan kesehatan latihan 

postoperatif sebelum dan sesudah operasi terhadap kecemasan pasien di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta ? “ 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui perbedaan pengaruh 

pendidikan kesehatan latihan postoperatif sebelum dan sesudah operasi 

terhadap kecemasan pasien. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah : 
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a. Mengetahui tingkat kecemasan pasien pre operasi sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan latihan postoperatif. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan pasien post operasi setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan latihan postoperatif. 

c. Menganalisis hubungan latihan postoperatif sebelum dan sesudah 

operasi terhadap kecemasan pasien di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat dari 

institusi pendidikan selama proses pendidikan. 

b. Sebagai pengalaman nyata dalam melakukan penelitian secara ilmiah 

dan sistematis dalam rangka tugas perawat sebagai researcher. 

2. Bagi perawat 

Mengembangkan pengetahuan sehingga membantu meningkatkan 

pelayanan secara benar dan profesional. 

3. Bagi rumah sakit 

Memberikan informasi terkini sebagai dasar dan bahan pertimbangan 

pengembangan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan terutama perawat 

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan rumah sakit. 

E. Keaslian penelitian 

1. Wiyono & Arifah (2008) dengan Pengaruh Ambulasi Dini Terhadap 

Pemulihan Peristaltik Usus Pasien Paska Operasi Fraktur Femur Dengan 

Anestesi Umum  Di Rsui Kustati  Surakarta. Hasil dari penelitian ini 
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adalah terdapat pengaruh  antara  ambulasi  dini  dengan kecepatan  

pemulihan  peristaltik  usus  pada pasien  paska  operasi  patah  tulang  

paha (fraktur femur) dengan rata-rata  waktu  pemulihan  peristaltik  usus 

tanpa melakukan ambulasi dini adalah 48 menit sedang dengan  

ambulasi dini adalah 30 menit. Saran dari penelitian ini adalah adanya 

penetapan prosedur standar untuk meningkatkan percepatan pemulihan 

peristaltic usus. 

2. Zeda, (2011) dengan Pengaruh Mobilisasi dini terhadap Pemulihan 

Kandung kemih Pasca Pembedahan Dengan Anestesi Spinal di Irna 

B(Bedah Umum) RSUP Dr M Djamil Padang. Penelitian bersifat Pre-

eksperimental dengan menggunakan “static group comparison” 

menggunakan Uji Fisher exact. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan 

nilai OR 36 dimana menunjukan bahwa pasien yang tidak melakukan 

mobilisasi dini pasca pembedahan dengan anestesi spinal memiliki 

peluang 36 kali mengalami retensi urin dibandingkan pasien yang 

melakukan mobilisasi dini. Saran: perlu ditingkatkan mobilisasi dini 

untuk mencegah terjadinya retensi urin. 

   

 


