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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Anak merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk masa depan 

kehidupan kita semua. Nilai yang diberikan pada mereka tercermin dalam 

kesejahteraan yang mereka terima (Sacharin, 1998). Anak dapat gagal 

memenuhi harapan setiap orang tua apabila anak mengalami suatu gangguan 

dimasa kanak-kanak seperti trauma di rumah sakit, sekolah, maupun di rumah. 

Di Indonesia angka kesakitan anak yang di rawat di rumah sakit cukup tinggi, 

sekitar 35 per 1000 anak menderita sakit yang ditunjukkan dengan selalu 

penuhnya ruangan anak baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, 

sehingga anak menggalami yang disebut Hospitalisasi.  

Wong (2001), dalam Supartini ( 2004 ) perasaan sering muncul pada 

anak yaitu, cemas, marah, sedih, takut dan rasa bersalah. Bermain anak dapat 

mengekspresikan perasaannya dan menyelesaikan masalahnya sehingga dapat 

memperkecil trauma karena Hospitalisasi. Penelitian Halstroom et al, Cit 

Supartini, (2004 ), membuktikan bahwa Hospitalisasi anak dapat menjadi 

suatu pengalaman yang dapat menimbulkan trauma, baik pada anak maupun 

orang tua.                                                                                                                                      

Hurlock (1998), pada usia 3-5 anak mulai berfikir kritis, selalu ingin 

tahu segala hal, bertanya akan hal baru, ingin bercerita tentang segala hal dan 
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anak sudah bisa mengerti serta memahami apa yang dilihatnya tetapi anak 

belum bisa membayangkan hal-hal yang abstrak.  

Anak yang dirawat dirumah sakit akan mengalami hambatan dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal itu terjadi karena keadaan 

penyakit dan kondisi psikologi yang dialaminya. Hambatan dalam proses 

tumbuh kembang lebih banyak pada anak yang mengalami penyakit kronik. 

Survey melaporkan , hambatan dalam proses tumbuh kembang lebih tinggi 

terjadi pada penyakit kronik yaitu terjadinya hambatan membaca spesifik serta 

gangguan psikis misalnya gangguan penyesuaian (Simbolon, 1999). Adapun 

dampak penyakit yang dialami anak pada penyakit akut yaitu mengalami 

ketidaknyamanan jasmani, stres emosi, kecemasan, kehilangan kontrol fisik 

atau automatisasi tingkah laku sehingga mengakibatkan rusaknya Self Image 

dan Self Esteem yang menyebabkan kehilangan identitas diri. Dalam 

mencegah dampak penyakit dan perawatan di rumah sakit di perlukan 

stimulus bagi anak agar dampak yang dialami anak dapat diminimalkan. 

Stimulus yang dapat diberikan oleh tim kesehatan di Rumah Sakit salah 

satunya berupa terapi bermain. Tujuan dari pelaksanaan terapi bermain yang 

dilakukan di rumah sakit adalah untuk memampukan anak beradaptasi dengan 

lingkungan yang asing baginya, melanjutkan tumbuh kembang yang 

dialaminya walaupun anak harus dirawat dan mengembangkan kreatifitas anak 

dalam bermain (Supartini, 2004).  

Pengetahuan perawat cukup menentukan dampak Hospitalisasi selama 

berinteraksi dengan anak, melalui pemberian Asuhan Keperawatan yang 
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komprehensif, diharapkan respon tersebut dapat diminimalkan, salah satu 

upaya yang dapat dilakukan perawat untuk mengurangi kecemasan pada anak 

yang dirawat dirumah sakit adalah dengan terapi bermain sesuai tumbuh 

kembang anak serta melibatkan peran orang tua dalam pemberian terapi 

bermain selama anak dirawat. 

Dilihat dari latar belakang perawat yang bertugas diruang perawatan 

anak masih bervariatif jenjang pendidikannya, dari SPK, DIII, S-I 

Keperawatan, mayoritas pendidikan DIII Keperawatan. Dilihat dari 

pengalaman kerja dan lamanya kerja sebagian besar lebih dari lima tahun. 

Dilihat dari pengetahuan tentang terapi bermain perawat ruang anak 

sangat minim, pengetahuan terapi bermain perawat ruang anak hanya di dapat 

sewaktu pendidikan DIII, maupun  S-I Keperawatan itupun tidak semua dapat 

diaplikasikan perawat ruang anak, karena belum adanya sarana dan prasarana 

dirumah sakit. Melihat dilapangan khususnya perawat ruang anak, perawat 

belum mempunyai inisiatif untuk melakukan terapi bermain, terapi bermain 

dilakukan bila ada praktek mahasiswa. 

Terkait dengan Kebijakan Direktur atau  belum ada Surat Keputusan 

Direktur tentang standar  terapi bermain di ruang perawatan anak, belum 

adanya fasilitas ruang bermain, sarana dan prasarana belum ada. Tidak  ada 

program diklat untuk pelatihan bagi perawat anak. Alasan peneliti melakukan 

penelitian yang merupakan hasil observasi, bahwa Rumah Sakit belum 

mempunyai tempat/ ruang bermain, dari wawancara beberapa pertugas ruang 
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anak didapatkan belum adanya program terapi bermain, rumah sakit belum 

menyediakan fasilitas peralatan bermain. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian Tentang Hubungan 

Tingkat  Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Terapi 

Bermain pada anak dengan Hospitalisasi di Rumah Sakit sewilayah Boyolali. 

 

B. Masalah Penelitian. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dapat dirumuskan 

pertanyaan peneliti sebagai berikut : Adakah Hubungan Tingkat Pendidikan 

Dengan Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Terapi Bermain pada anak 

dengan Hospitalisasi di Rumah Sakit  sewilayah Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pendidikan dengan 

tingkat pengetahuan perawat tentang terapi bermain pada anak dengan 

Hospitalisasi di Rumah Sakit sewilayah Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pendidikan perawat di Rumah Sakit sewilayah 

Boyolali. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang terapi bermain pada 

anak  di Rumah  Sakit sewilayah Boyolali. 

c. Hubungan tingkat pendidikan perawat dengan tingkat pengetahuan 

perawat tentang terapi bermain pada anak di Rumah Sakit Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat bagi:  

1. Pihak Institusi Rumah Sakit  

Penelitian ini dapat menjadi masukan pengetahuan tentang terapi 

bermain bagi anak yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan 

sebagai acuan untuk pembuatan ruang bermain di ruang anak. 

2. Perawat 

Penelitian ini dapat sebagai acuan di dalam melakukan terapi 

bermain pada anak yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit. 

3. Peneliti 

Sebagai pengalaman nyata penerapan metodologi penelitian 

kuantitatif dalam pengetahuan terapi bermain pada anak dengan 

Hospitalisasi di Rumah Sakit sewilayah Boyolali. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat sebagai dasar melakukan penelitian lebih lanjut 




