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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri pada 

era globalisasi seperti sekarang ini, memberikan dampak terhadap adanya 

peningkatan mobilisasi. Mobilitas penduduk yang tinggi tentu saja harus 

didukung oleh kemajuan dalam bidang transportasi. Peningkatan mobilitas 

yang berbanding lurus dengan peningkatan sarana transportasi inilah yang 

akan beresiko terhadap meningkatnya kasus cidera, salah satunya adalah 

cidera kepala. (Sari, 2012). 

Berdasarkan  laporan dari World Health Organization (WHO) (2009) 

sekitar 16.000 orang meninggal di seluruh dunia setiap hari yang diakibatkan 

oleh semua jenis cidera. Cidera mewakili 12% dari beban keseluruhan 

penyakit, sehingga cidera penyebab penting ketiga kematian secara 

keseluruhan. Kecelakaan lalu lintas di dunia pada tahun 2009 telah merenggut 

satu juta orang setiap tahunnya sampai sekarang dan dari 50 juta orang 

mengalami luka dengan sebagian besar korbannya adalah pemakai jalan yang 

rentang seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak, dan 

penumpang  (Wahyudi, 2012).  

Jumlah pasien cidera kepala yang masuk rumah sakit sekitar satu juta 

orang setiap tahun di Eropa. Sekitar 50% disebabkan oleh kecelakaan 

kendaraan bermotor. Cidera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan olahraga 
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diperkirakan sekitar 300.000 orang tiap tahunnya. Jumlah pasien cidera kepala 

yang dirawat dan dibolehkan  pulang dari UGD sekitar 1 juta orang tiap tahun 

di Amerika. Sebanyak 230.000 orang dirawat inap dan hidup, sekitar 80.000 

orang dipulangkan dengan cacat yang disebabkan oleh cidera kepala, dan 

50.000 orang meninggal karena cidera kepala. Diperkirakan saat ini ada 5,3 

juta rakyat Amerika yang hidup dalam keadaan cacat yang disebabkan oleh 

cidera kepala. Umur rata-rata terjadi cidera kepala adalah 15-24 tahun (Brain 

Injury Facts, 2011). Sekitar 500.000 orang anak dengan cidera kepala datang 

ke rumah sakit tiap tahun di Inggris, dan sekitar 10% kasus setiap rumah sakit 

anak merupakan kasus cidera kepala (Norman, 2008).  

Prevalensi cidera di Indonesia tahun 2012 adalah 8,2%, dengan 

prevalensi tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) dan terendah di 

Jambi (4,5%). Provinsi yang mempunyai prevalensi cidera kepala lebih tinggi 

dari angka nasional sebanyak 15 provinsi. Riskesdas 2013 pada provinsi Jawa 

Tengah menunjukkan kasus cidera sebesar 7,7% yang disebabkan oleh 

kecelakaan sepeda motor sebesar 40,1%. Cidera mayoritas dialami oleh 

kelompok umur dewasa yaitu sebesar 38,8% dan lanjut usia (lansia) yaitu 

13,3% dan anak-anak sekitar 11,3% (Depkes, 2013).  

Beberapa dampak yang terjadi pada klien tersebut akan menimbulkan 

dampak psikologis yang besar bagi keluarga yaitu timbulnya stress. Menurut 

Davison (2006) stress pada keluarga kemungkinan juga dapat disebabkan 

karena hal-hal lain seperti besarnya biaya perawatan, kurangnya pengetahuan 
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tentang status kesehatan klien dan kurangnya dukungan sosial. Keadaan stress 

yang berlanjut akan menimbulkan kecemasan.  

Setiap keluarga akan menggunakan strategi koping yang berbeda beda 

untuk mengatasi kecemasan. Hal ini tergantung dari faktor penyebab, tingkat 

kecemasan dan sumber koping, dimana strategi koping dapat bersifat 

konstruktif (adaptif) maupun destruktif (maladaptif) (Brannon, 2007). 

Perawat sebagai ujung tombak pelayanan di rumah sakit mempunyai 

peranan yang besar untuk memberikan bantuan fisik dan psikologis pada 

keluarga sebagai bentuk dukungan sosial sehingga kecemasan keluarga akan 

berkurang. Seringkali kecemasan keluarga kurang mendapatkan perhatian dan 

intervensi keperawatan. Hal ini mungkin disebabkan karena implementasi 

keperawatan lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan 

atau meningkatkan status kesehatan klien (Friedman M.1998). 

Berdasarkan catatan bagian rekam medik RSI Surakarta selama 2 

tahun terakhir diperoleh data pada bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 

2014 merawat penderita CKR 485 pasien, CKS 42 pasien, dan CKB 125 

pasien. Sedangkan di tahun berikutnya mengalami peningkatan pada bulan 

Januari 2015 sampai dengan bulan November 2015 merawat penderita CKR 

261 pasien, CKS 76 pasien, dan CKB 169 pasien dan di ruang ICU hampir 

setiap bulan merawat pasien dengan cidera kepala serta beberapa pasien 

menjalani tindakan pembedahan diruang operasi RSI Surakarta (Kepala 

Rekam Medik RSI Surakarta).      
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Berdasarkan survey pendahuluan terhadap 10 anggota keluarga dengan 

pasien kasus cidera kepala yang dirawat di ICU RSI Surakarta mengenai 

kecamasan yang terjadi dan strategi koping yang dilakukan dengan 

menggunakan  bahan pertanyaan dari kuesioner kecemasan dan koping 

dikeahui ada 6 responden mengatakan merasa gelisah, cemas dengan kondisi 

pasien dan keluarga pasien, sebab pasien merupakan tulang punggung 

keluarga  yang sehari-hari mencari nafkah untuk keluarganya. Koping yang. 

Terdapat 4 responden mengatakan hal yang sama dengan responden yang lain 

yaitu merasa berkeringat dingin di seluruh tubuh, tubuh terasa  lemas, dan 

disertai sakit pada kepala. Koping yang dilakukan dari 10 anggota keluarga 

diketahui bahwa 7 anggota keluarga menyatakan hanya duduk saja karena 

tidak mengenal lingkungan sekitar, tidak menggali informasi kepada petugas 

kesehatan mengenai prosedur perawatan pasien, sedangkan 3 orang 

melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan dan berbicara membahas 

tindakan  keluarga dengan adanya kejadian cidera kepala pada pasien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara tingkat kecemasan dengan mekanisme 

koping keluarga pada kasus cidera kepala di ruang rawat ICU RSI  Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk  

merumuskan masalah, “apakah ada hubungan antara kecemasan dengan 

koping keluarga pada kasus cidera kepala di ruang rawat ICU RSI Surakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kecemasan dengan koping keluarga pada 

kasus cidera kepala di ruang  ICU RSI Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui  tingkat kecemasan keluarga pada kasus cidera kepala di 

ruang ICU RSI  Surakarta. 

b. Mengidentifikasi mekanisme koping keluarga pada kasus cidera kepala 

di ruang ICU RSI Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan mekanisme 

koping keluarga pada kasus cidera kepala di ruang ICU RSI Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman penelitian tentang koping keluarga dalam 

menghadapi kecemasan terhadap kenyataan adanya anggota keluarga yang 

menderita cidera kepala. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat 

mengakibatkan kecemasan, tingkat kecemasan dan koping yang dilakukan 

keluarga, sehingga dapat memberikan masukan dalam membuat rencana 

asuhan keperawatan terutama yang berkaitan dengan dukungan terhadap 
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koping yang konstruktif (adaptif) dan mencegah koping yang destruktif 

(maladaptif). 

3. Bagi Penelitian 

Sebagai penambah wawasan dan pengetauan serta untuk 

meningkatkan kinera peneliti dalam mengelola pasien dan keluarga yang 

mengalami cidera kepala sebagai data atau bahan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Atina, I. (2009). Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Mekanisme 

Koping Pada Pasien Gagal Jangtung Kongestif di RSU Pandan arang 

Boyolali. Metode penelitian adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan 

cross sectional. Data diolah dengan menggunakan uji Kendal Tau-b. Hasil 

penelitian diketahui ada hubungan yang signifikasi antara tingkat 

kecemasan dengan mekanisme koping pasien gagal jantung kongestif 

ditujukan secara statistik dengan p<0,05 dan nilai korelasi sebesar 0,000. 

Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian, dan 

tempat penelitian.  

2. Marwiatim (2005). Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Strategi Koping 

Pada Keluarga dengan Anggota Keluarga yang Dirawat dengan Penyakit 

Jantung di RSUD Ambarawa. Data diolah menggunakan uji Chi Square. 

Instrument penelitian  kecemasan menurut Zung Self Rating Anxiety Scale 

(ZRAS), dan strategi keluarga diadaptasi dari teori Lazarus berisikan 

strategi orientasi masalah (problem oriented) dan strategi orientasi sikap 
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(affective oriented). Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan 

tingkat kecemasan keluarga tentang penyakit jantung dengan strategi 

koping keluarga dengan anggota keluargnya yang menderita penyakit 

jantung dan dirumah sakit ditujukan secara statistik dengan p<0,05. 

Perbedaan dengan tersebut terletak pada subjek penelitian, tempat 

penelitian dan uji statistik yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

 


