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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang masa perubahan 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Rentang ini 

berbeda dari satu masa ke masa yang lainnya, yaitu rentang cepat dan lambat. Dalam 

proses berkembang anak memiki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping, dan 

perilaku sosial (Hidayat, 2005 hal 7). Dalam perkembanganya anak juga tidak terlepas 

dari berbagai stres, karena stres telah ada sejak lahir. Meskipun stres dalam jumlah 

yang kecil menguntungkan pada tahun-tahun awal untuk membantu anak 

mengembangkan keterampilan koping yang efektif. Namun stres yang berlebihan 

berbahaya, anak kecil rentang karena kemampuan koping mereka yang terbatas 

(Wong, 2001 hal 503). Stres adalah ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan 

dan sumber koping individu yang mengganggu ekuilibrium individu tersebut (Masten 

dkk, 1988 dalam Wong, 2001 hal 130). Stres yang terjadi pada anak dikarenakan anak 

harus dirawat di rumah sakit. Perawatan di rumah sakit merupakan suatu proses 

karena sesuatu alasan yang berencana atau darurat yang mengharuskan anak untuk 

tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali 

kerumah (Supartini, 2004 hal 188).  

Populasi anak yang dirawat di rumah sakit menurut Wong (2001), mengalami 

peningkatan yang sangat dramatis. Menurut Mc Cherty dan Kozak dalam Lawrence J. 

(cit Hikmawati, 2000) mengatakan hampir empat juta anak dalam satu tahun  
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mengalami hospitalisasi.  

Perawatan anak dirumah sakit membuat anak menjadi cemas, takut, sedih, 

marah, rasa bersalah dan timbul perasaan tidak nyaman lainnya (Supartini, 2004 hal 

200 dan wong, 2001). Penelitian membuktikan bahwa hospitalisasi anak dapat 

menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan trauma baik pada anak maupun orang 

tua sehingga menimbulkan reaksi tertentu yang akan sangat berdampak pada kerja 

sama anak dan orang tua dalam perawatan anak selama dirumah sakit (Halstroom 

dan Elander 1997 dalam Supartini, 2004 hal 187). Reaksi ini  dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan usia, pengalaman sebelumnya terhadap sakit, sistem pendukung yang 

tersedia, kemampuan koping yang dimiliki dan berat ringannya penyakit. Umumnya 

reaksi ini dikarenakan kecemasan akibat perpisahan, kehilangan, perlukaan tubuh dan 

nyeri (Supartini, 2004 hal 189). Rawat inap yang terjadi pada anak  akan menimbulkan 

reaksi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Beberapa kasus yang sering dijumpai 

dimasyarakat seperti peristiwa yang dapat menimbulkan trauma pada anak adalah 

cemas, marah, nyeri dan lain-lain. Apabila hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan 

dampak psikologis pada anak dan tentunya akan mengganggu perkembangan anak 

(Hidayat, 2005 hal 3) 

Dari hasil Studi yang dilakukan oleh Elena Commodari (2010) tentang 

Children staying in hospital: a research on psychological stress of caregivers, menunjukkan bahwa 

orang tua mengalami stres dan cemas yang tinggi ketika anaknya dirawat dirumah 

sakit. Bila stres bisa terjadi pada orang tua, maka sangat memungkinkan anak juga 

akan mengalami stres. Seperti halnya Supartini (2004 hal 200) yang  mengatakan bila 

orang tua stres, maka anak juga akan akan semakin stres. 
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Berdasarkan konsep psikoneuroimunologi, yaitu poros hipotalamus hipofisis 

adrenal dikatakan bahwa stres psikologis akan berpengaruh pada hipotalamus, 

kemudian hipotalamus akan mempengaruhi hipofisis akan menskresikan ACTH 

(adeno cortico hormon) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kelenjar adrenal 

yang kemudian kan menghasilkan kortisol dalam jumlah yang banyak sehingga dapat 

menekan system imun. Hal ini mengakibatkan resiko terserang penyakit lebih besar, 

dan memungkinkan terjadi penyakit otoimunitas. Beberapa macam penyakit 

autoimun antara lain diabetes mellitus, multiple sclerosis, lupus, rheumatoid arthritis. Infeksi 

saluran pernafasan/ISPA (Asnar dan Putra). Seperti yang dikatakan oleh Ide, (2008) 

bahwa stres kalau berkepanjangan bisa terkena infeksi akibat sistem kekebalan yang 

menurun. Sehingga akan membuat upaya penyembuhan anak semakin lama atau sulit 

tercapai (Hidayat, 2005 hal 2). 

Orientasi terhadap lingkungan baru merupakan salah satu alternatif untuk 

mengurangi stres. Menurut penelitian Hastuti (2009) tentang pengaruh penerapan 

program orientasi pasien baru terhadap kepuasan pasien tentang pelayanan 

keperawatan di ruang rawat inap di RS Panti Rapih Yogyakarta didapatkan hasil 

bahwa setelah diberikan orientasi pasien baru tentang informasi yang akan diterima 

oleh pasien/keluarga saat berada di rumah sakit membuat pasien/keluarga tidak 

mengalami kebingungan dan kecemasan. Penelitian Agus (2011)  tentang Pengaruh 

Pemberian Orientasi Ruangan Sesuai SOP Penerimaan Pasien Baru Terhadap 

Tingkat Kecemasan Suami/Istri Penderita Stroke juga mendapatkan hasil terjadi 

penurunan kecemasan saat di berikan orientasi ruangan. Nursalam, (2005) 

menyatakan bahwa Orientasi terhadap rumah sakit yang diberikan meliputi 
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pengenalan dengan ruangan, alat-alat, peraturan-peraturan, petugas, dan perawat yang 

ada, guna mencegah stres hospitalisasi. 

Tentunya orientasi pada rumah sakit harus menggunakan komunikasi yang 

baik sehingga anak dapat menerima dan mengerti apa yang akan di sampaikan. 

Komunikasi merupakan pengiriman atau tukar menukar informasi, ide atau lainnya 

yang dapat  memberikan suatu pengetahuan tentang ide dan informasi yang akan 

disampaikan. Komunikasi dalam praktek keperawatan banyak dikaitkan dengan istilah 

terapeutik atau dikenal dengan dengan nama komunikasi terapeutik yang menurut 

Stuart dan Sundeen tahun 1987 dalam Hidayat  (2005) merupakan suatu cara untuk 

membina hubungan yang terapeutik yang diperlukan untuk pertukaran informasi dan 

perasaan, yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain, mengingat keberhasilan 

tindakan keperawatan tergantung pada proses komunikasi. Komunikasi sangat 

penting bagi anak dalam membangun kepercayaan diri, melalui komunikasi akan 

terjalin rasa percaya diri, rasa kasih sayang dan selanjutnya anak akan merasa memiliki 

suatu penghargaan pada dirinya, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai (Hidayat, 

2005:69). Berkomunikasi pada anak tentu berbeda dengan orang dewasa,  anak harus 

menggunakan cara-cara unik yang dapat diterima sesuai tumbuh kembangnya.  

Cara tersebut salah satunya dalah dengan bermain. Bermain menurut essay on 

laughter (James Sully dalam Miller, 1972 cit Arina 2010) dijelaskan bahwa perilaku 

tertawa lepas adalah salah satu bukti dari suatu aktifitas bermain. Tertawa 

menandakan luapan emosi seseorang ketika merasa menikmati permainannya dengan 

beberapa orang atau teman. Singkatnya, orang yang bermain akan tampak selalu 

tertawa riang (Astuti, 2010). Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan 
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informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak 

(Sudono, 2006). Hal yang harus di ingat adalah bahwa bermain merupakan salah satu 

cara yang efektif dalam mengatasi dampak hospitalisasi tersebut (Supartini, 2004 hal 

200). 

Menurut hasil penelitian Anshori (2008) tentang  pengaruh terapi bermain 

balok terhadap stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah ditemukan  terjadi 

penurunan stres hospitalisasi pada anak. Penelitian ini juga di lakukan oleh Mulyono 

(2006) tentang pengaruh terapi bermain terhadap tingkat stres hospitalisasi pada anak 

usia toddler dengan hasil penelitian terjadi penurunan tingkat stres pada anak. 

Dari hasil-hasil yang telah di temukan maka peneliti ingin meneliti tentang 

Perbedaan Stres Hospitalisasi Anak usia 1-12 tahun Pada Orientasi Pasien Baru 

Menggunakan Bermain Boneka Tangan dan Tanpa Bermain Boneka Tangan.  

 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian   

Berdasarkan  latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat adalah  

1. Apakah ada perbedaan pre dan post stres hospitalisasi anak usia 1-12 tahun 

pada orientasi pasien baru menggunakan bermain boneka tangan di RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen Malang? 

2. Apakah ada perbedaan pre dan post stres hospitalisasi pada anak usia 1-12 

tahun pada orientasi pasien baru tanpa bermain boneka tangan di RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen Malang? 
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3. Apakah ada perbedaan stres hospitalisasi anak usia 1-12 tahun pada orientasi 

pasien baru menggunakan bermain boneka tangan dan tanpa bermain boneka 

tangan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan stres hospitalisasi anak usia 1-12 tahun pada orientasi 

pasien baru menggunakan bermain boneka tangan dan tanpa bermain boneka tangan 

1.3.2   Tujuan khusus 

1. Mengetahui perbedaan pre dan post stres hospitalisasi anak usia 1-12 tahun 

pada orientasi pasien baru menggunakan bermain boneka tangan di 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang. 

2 Mengetahui perbedaan pre dan post stres hospitalisasi pada anak usia 1-12 

tahun pada kelompok yang diberikan intervensi orientasi pasien baru tanpa 

bermain boneka tangan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang. 

3 Mengetahui perbedaan stres hospitalisasi anak usia 1-12 tahun pada 

orientasi pasien baru menggunakan bermain boneka tangan dan tanpa 

bermain boneka tangan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

perbedaan tingkat stres hospitalisasi anak presekolah pada orientasi pasien 

baru dengan menggunakan bermain boneka tangan dan tanpa bermain 
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boneka tangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya keperawatan anak 

2. Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti lain di masa yang 

akan datang. 

 
1.4.2 Manfaat Praktis  

Sebagai rekomendasi tindakan awal pada pasien anak ketika masuk rumah 

sakit. 

 
1.5 Keaslian Penelitian 

Peneliti menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian tentang 

Perbedaan Stres Hospitalisasi Anak 1-12 tahun pada Orientasi Pasien Baru menggunakan 

bermain boneka tangan dan tanpa bermaian boneka tangan adalah hasil pemikiran asli 

peneliti dan belum pernah di teliti sebelumnya oleh peneliti lain. Sedangkan penelitian 

yang berhubungan dengan yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Ag. Sri Oktri Hastuti (2009) meneliti tentang Penerapan program orientasi pasien 

baru terhadap kepuasan pasien tentang pelayanan keperawatan di ruang rawat 

inap RS Panti Rapih Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian quasi 

eksperimen dengan pengumpulan data secara cross sectional. Hasil ujicoba validitas 

dan reabilitas instrumen menggunakan Alpha Cronbach dengan nilai 0,900. Hasil 

penelitian adalah rata-rata kepuasan pasien yang mendapatkan perlakuan orientasi 

lebih tinggi (7,30) daripada kepuasan pasien yang tidak mendapatkan perlakuan 

orientasi (-3,45). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan/pengaruh yang bermakna antara perlakuan tindakan orientasi pada 

saat awal masuk terhadap kepuasan pasien tentang pelayanan keperawatan selama 
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menjalani rawat inap di RS Panti Rapih Yogyakarta (p value 0.000). Variabel 

karakteristik pasien yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah pendidikan. 

Orientasi pasien pada awal masuk penting dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan pasien. 

2. Agus (2011) Pengaruh Orientasi Ruang Pasien Menurut Sop Pendaftaran Baru 

Tentang Tingkat Kecemasan Terhadap Suami Dan Istri Dari Pasien Stroke. 

Penelitian ini menggunakan pra-eksperimental desain. Populasi adalah suami/istri 

yang menunggu untuk pasien stroke di Seruni Kamar, selama penelitian ini. Total 

sampel 21 pasien dipilih dengan purposive sampling. para 

variabel independen orientasi ruangan sesuai dengan SOP masuk pasien baru. 

Para variabel dependen adalah tingkat kecemasan dari pasangan pasien stroke. 

Data dikumpulkan dengan wawancara terstruktur dengan kecemasan mengukur 

menggunakan HARS, dan dianalisis dengan uji Wilcoxon rank ditandatangani 

dengan alfa <0,05 Hasil uji statistik yang ditandatangani peringkat Wilcoxon 

menunjukkan nilai yang signifikan p = 0,00. Ini berarti probabilitas telah alfa. 

3. Mulyono, Ady Eko. (2008). Pengaruh Terapi Bermain Terhadap tingkat stress 

Hospitalisasi Pada Anak Usia Todler (Studi Eksperimen di Irna Empu Tantular 

RSD Kepanjen). Penelitian ini menggunakan desain peneltiian yang bersifat pra 

eksperimen dengan menggunakan rancangan pra-pasca test dalam satu kelompok. 

Populasi dalam peneltian adalah pasien anak usia todler sebanyak 20 anak. Besar 

sampel dalam penelitian ini adalah 19 anak yang disesuaikan dengan kriteria 

inklusi, sedangkan teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan 

purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan metode observasi 

sebelum dan sesudah dilakukan terapi bermain dengan alat ukur berupa lem 
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check list. Analisa pengaruh dengan menggunakan rumus Wilcoxcon Match Pairs 

Test. Hasil peneltiian diperoleh sebelum dilakukan terapi bermain dari sebagian 

besar responden (52,63%) mengalami stres hospitalisasi tingkat sedang, 

sedangkan hasil penelitian setelah dilakukan terapi bermain sebagian besar 

responden (52,63%) mengalami stres hospitalisasi tignkat ringan. Berdasarkan 

hasil analisa data dengan rumus Wilcoxcon Match Pairs Test dengan taraf signifikan 

α = 0,05 diperoleh hasil Z hitung (-3,83) lebih besar dari pada Z tabel (1,64) yang 

berarti bahwa Ha diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan antara terapi 

bermain terhadap stres hospitalisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat penurunan stres hospitalisasi pada pasien anak usia 

todler setelah dilakukan terapi bermain. 

4. Ansori, Mudri.2008.Pengaruh Terapi Bermain Balok Terhadap Stres Hospitalisasi 

Pada Anak Usia Prasekolah. Penelitian ini bersifat Pra Ekperimen dengan 

munggunakan rancangan pra-pasca tes dalam satu kelompok. Populasi adalah 

pasien anak RSUD Kanjuruhan Kepanjen.besar sampel 10 anak sesuai dengan 

kriteria sampel. Teknik sampling yang digunakan Purposive Sampling. Analisa 

pengaruh  dengan menggunakan wilcoxon match pairs test. Hasil penelitian yang 

diperoleh sebelum dilakukannya terapi bermain dari sebagian besar responden 

(60%) mengalami stres tingkat sedang, sedangkan hasil penelitian setelah 

dilakukan terapi bermain sebagai besar responden 80% mengalami stres 

hospitalisasi tingkat ringan. Bedasarkan hasil analisa data dengan wilcoxon dengan 

traf sifnifikan α =0,05 diperolah hasil z hitung = -2.000a yang berarti bahwa H1 

diterima atau terdapat pengaruh yang sifnifikan antara terapi bermain terhadap 

stres hospotalisasi . Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat penurunan stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah setelah 

dilakukan terapi bermain. Oleh karna itu, lahan penelitian diharapkan dapat 

bermain untuk meningkatkn kesejahteraan bagin pasien anak yang dirawat 

dirumah sakit. 

 
1.6 Batasan Penelitian 

1. Peneliti hanya memfokuskan stres pada anak  usia 1-12 tahun 

2. Peneliti tidak meneliti secara holistik pada setiap anak yang diteliti karena 

keterbatasan waktu 

3. Peneliti tidak meneliti sampai pemulangan kembali anak karena keterbatasan 

waktu. 

4. Peneliti tidak memandang berapa kali pasien telah masuk rumah sakit. 

 
1.7 Penegasan Istilah  

1. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena alasan yang berencana atau 

darurat, mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan 

perawatan sampai pemulangannya kembali kerumah (Supartini, 2004).    

2. Stres adalah Stres adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan 

lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang menantang, mengancam atau 

merusak kehidupan keseimbangan atau ekuilibrum dinamis seseorang (Wong, 

2001). 

3. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, 

memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak Boneka 

tangan adsalah bentuk tiruan dari manusia dan binatang  


