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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi cemas yang terjadi pada anak yang menjalani hospitalisasi dan 

mendapatkan tindakan invasif harus mendapat perhatian khusus dan segera 

diatasi. Bagi anak usia prasekolah (3-5 tahun) menjalani hospitalisasi dan 

mengalami tindakan invasif merupakan suatu keadaan krisis disebabkan 

karena adanya perubahan status kesehatan, lingkungan, faktor keluarga, 

kebiasaan atau prosedur yang dapat menimbulkan nyeri dan kehilangan 

kemandirian pada anak (Wong, 2009).  

Kondisi cemas yang terjadi pada anak akan menghambat dan 

menyulitkan proses pengobatan yang berdampak terhadap penyembuhan pada 

anak sehingga memperpanjang masa rawatan dan dapat beresiko terkena 

komplikasi dari infeksi nosokomial dan menimbulkan trauma paska 

hospitalisasi (Sari dan Sulisno, 2012). 

Anak usia prasekolah menganggap sakit adalah sesuatu hal yang 

menakutkan, kehilangan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, serta 

tidak menyenangkan (Supartini, 2004). Anak menganggap tindakan dan 

prosedur rumah sakit menyebabkan rasa sakit dan luka di tubuhnya. Oleh 

karena itu anak seringkali menunjukkan perilaku tidak kooperatif seperti 

sering menangis, marah-marah, tidak mau makan, rewel, susah tidur, mudah 

tersinggung, meminta pulang dan tidak mau berinteraksi dengan perawat dan 
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seringkali menolak jika akan diberikan pengobatan. Setiap melihat perawat 

atau dokter yang mendatanginya maka ia akan menolak dan mencari orang tua 

agar melindunginya walaupun perawat tidak melakukan tindakan invasif yang 

dapat menimbulkan nyeri (Utami, 2014). 

Perawatan pada anak di rumah sakit perlu menggunakan model holistic 

yaitu adanya peran serta keluarga dalam proses pengobatan dan mengurangi 

kecemasan anak (Hidayat, 2005). Orang tua memiliki peran yang sangat 

penting dalam memberikan asuhan untuk mengurangi stresor yang dihadapi, 

anak akan merasa aman jika didampingi orang tuanya terutama pada saat anak 

menghadapi situasi yang membuat anak cemas salah satunya adalah saat 

dilakukan prosedur invasif (Supartini, 2004). 

Salah satu Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta yang merupakan 

rumah sakit rujukan Tipe A yaitu Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta. Memiliki ruang rawat inap anak dengan kapasitas 41 tempat tidur. 

Setiap anak yang menjalani rawat inap di RSUD Dr. Moewardi akan 

mendapatkan tindakan invasif, minimal pemasangan infus. Terapi touch and 

talk dengan mengelus-elus anak dan memberikan anak semangat, meyakinkan 

anak agar cepat sembuh dapat mencegah penurunan sistem imun sehingga 

dapat mempercepat proses penyembuhan (Hidayat, 2005). Berdasarkan survey 

yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Moewardi Surakarta di dapatkan pasien 

anak selama tahun 2015 sebanyak 3647 pasien. Dari fenomena diatas maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian pengaruh terapi touch and talk terhadap 
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kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami tindakan invasif di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran masalah pada latar belakang diatas maka 

rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Apakah ada pengaruh terapi 

touch and talk terhadap kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami 

tindakan invasif”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh terapi touch and talk terhadap kecemasan anak usia 

prasekolah yang mengalami tindakan invasif di RSUD Dr. Moewardi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kecemasan anak usia prasekolah sebelum 

dilakukan terapi touch and talk. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan anak usia prasekolah setelah dilakukan 

terapi touch and talk. 

c. Membandingkan tingkat kecemasan anak yang diberi terapi touch and 

talk dengan kelompok kontrol. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Menambah referensi profesi keperawatan dalam menurunkan tingkat 

kecemasan anak prasekolah di rumah sakit dengan mengaplikasikan terapi 

touch and talk.  

2. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Menjadi rekomendasi bagi rumah sakit untuk menerapkan terapi touch and 

talk sebagai salah satu tindakan keperawatan dalam menurunkan tingkat 

kecemasan anak prasekolah. 

3. Bagi Orang Tua Anak 

Memberi pengetahuan dan motivasi kepada orang tua agar ikut 

berpartisipasi dalam upaya penyembuhan anak dengan menerapkan terapi 

touch and talk. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Lumiu, dkk (2013) tentang hubungan dukungan 

keluarga dengan tingkat kecemasan akibat hospitalisasi pada anak di usia 

prasekolah di Irinae BLU RSUP Prof Dr. R. D Kandou Manado. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan rancangan cross 

sectional study dengan uji statistik chi square. Hasil dari penelitian ini 
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adalah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan 

akibat hospitalisasi pada anak usia prasekolah BLU RSUP Prof Dr. R.D 

Kandou Manado. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel 

bebas, tempat penelitian, metode penelitian dan uji statistik. Variabel 

bebas penelitian ini adalah terapi touch and talk dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dengan metode penelitian quasy eksperiment dan uji 

independen sample t-test. 

2. Penelitian yang dilakukan Edisaputra, dkk (2013) tentang pengaruh terapi 

bermain dengan tehnik bercerita terhadap kecemasan akibat hospitalisasi 

pada anak prasekolah di Bangsal Menur RSUP dr. Soeradji Titonegoro 

Klaten. Metode penelitian yang digunakan yaitu pre eksperimen dengan 

desain one group pretest-post test design dengan uji paired t-test. Hasil 

dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan terapi bermain 

dengan tehnik bercerita terhadap kecemasan akibat hospitalisasi pada anak 

prasekolah di Bangsal Menur RSUP dr. Soeradji Titonegoro Klaten. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, tempat 

penelitian, metode penelitian dan uji statistik. Veriabel bebas penelitian ini 

adalah terapi touch and talk dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

dengan metode penelitian quasy eksperiment dan uji independen sample t-

test. 

3. Penelitian yang dilakukan Puturuhu, Anastasia (2014) tentang hubungan 

peran serta orang tua terhadap dampak hospitalisasi pada anak usia 

prasekolah di rumah sakit Eka BSD. Metode penelitian yang digunakan 
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yaitu rancangan korelasi. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat 

hubungan peran serta orang tua terhadap dampak hospitalisasi pada anak 

usia prasekolah di Eka Hospital. Perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada variabel bebas dan terikat, tempat penelitian, metode penelitian dan 

uji statistik. Veriabel bebas penelitian ini adalah terapi touch and talk 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan metode penelitian 

quasy eksperiment dan uji independen sample t-test. 

 

 

 

 


