
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Hospitalisasi merupakan suatu proses karena alasan berencana atau 

darurat yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk 

menjalani terapi dan perawatan. Meskipun demikian dirawat di rumah sakit 

tetap merupakan masalah besar dan menimbulkan ketakutan dan kecemasan 

bagi anak (Supartini, 2004). 

Hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit secara psikologis 

berdampak pada berbagai hal diantaranya depresi, stress, takut dan juga 

kecemasan. Hospitalisasi pada pasien anak dapat menyebabkan kecemasan 

dan stres pada semua tingkat usia, mulai dari infant, toddler, preschool, school 

sampai adolescent. Penyebab dari kecemasan dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik faktor dari petugas kesehatan (dokter, perawat dan tenaga kesehatan 

lainnya), lingkungan baru maupun keluarga yang mendampinginya selama 

perawatan (Wong, 2004). 

Hospitalisasi pada anak usia prasekolah memerlukan peran keluarga 

dalam mendampingi anak saat perawatan, memenuhi kebutuhan 

perkembangan anak dan mengurangi tingkat kecemasan yang diakibatkan 

oleh perpisahan, kehilangan kontrol, tindakan keperawatan, tindakan medis 

dan lingkungan baru. Perpisahan dan kehilangan kontrol pada saat perawatan 

dirumah sakit dapat meningkatkan kecemasan anak karena adanya perubahan 

aktivitas pada anak antara di rumah dan di rumah sakit atau pada saat 

hospitalisasi. Hal ini di perkuat oleh pendapat (Wong, 2004) bahwa 
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Perawatan di rumah sakit memaksa anak meninggalkan lingkungan yang 

dicintai, keluarga, kelompok sosial sehingga menimbulkan kecemasan. 

Keluarga merupakan orang terdekat dari seseorang yang mengalami 

gangguan kesehatan atau dalam keadaan sakit. Keluarga juga merupakan salah 

satu indikator dalam masyarakat apakah masyarakat sehat atau sakit (Effendi, 

1998). 

Pentingnya peran keluarga dalam mendampingi anak usia prasekolah 

saat hospitalisasi diharapkan bisa memberikan rassa aman, nyaman dan kasih 

sayang serta motivasi yang kuat kepada anak sehingga anak akan merasa lebih 

siap menerima semua tindakan medis maupun tindakan keperawatan lainya, 

kesiapan anak dalam menerima tindakan medis ini akan sangat membentu 

dalam proses penyembuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nursalam (2005) 

yang mengatakan bahwa pasien anak yang teraupetik dan dukungan keluarga 

yang maksimal serta sikap perawat yang penuh perhatian akan mempercepat 

proses penyembuhan.  

Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu 

tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat mempersiapkan 

respon yang tepat (Alwisol, 2005 : 28). Kecemasan sebagai keadaan 

emosional yang mempunyai ciri rangsangan fisiologis, perasaan tegang yang 

tidak menyenangkan dan perasaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu 

yang buruk akan segera terjadi (Nevid, 2003). 

Berdasarkan data rekam medis Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen 

didapatkan jumlah pasien anak usia prasekolah yang dirawat di ruang rawat 

inap C pada bulan Mei 2012 sebanyak 16 pasien dan hampir 90% dari jumlah 

tersebut mengalami kecemasan. Fenomena lain dari survey awal pada 
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penelitian ini didapatkan setiap kali perawat melakukan tindakan seperti 

pemasangan infus dan injeksi orang tua pasien menolak untuk mendampingi 

anaknya dengan alasan tidak tega melihat perlakuan menyakitkan terhadap 

anaknya, hal ini menyebabkan kecemasan pada anak yang ditunjukan  dengan 

sikap menangis, memberontak dan bahkan menendang perawat. Dampak dari 

kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi adalah tidak 

kooperatifnya anak terhadap treatmen dari tim medis yang menyebabkan 

proses penyembuhan relatif lebih lama sehingga dari segi ekonomi akan 

berdampak pada meningkatnya biaya perawatan di rumah sakit, selain itu 

kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi mempunyai dampak 

jangka panjang dimana akan terjadi reaksi regresi yaitu reaksi dimana terjadi 

kemunduran pada tahap perkembangan anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pasien anak usia 

prasekolah didapatkan masih ada beberapa orang tua yang tidak 

memperhatikan pentingnya peran keluarga, ditandai dengan orang tua yang 

tidak mampu meminimalisir dampak perpisahan seperti tidak menemani anak 

ketika dilakukan tindakan medis, tidak menghadirkan teman sebaya dan 

mainan kesayangan. Kurangnya pujian terhadap kondisi anak juga menambah 

daftar panjang minimnya peran keluarga dalam hospitalisasi anak. 

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ pengaruh peran keluarga dalam mengurangi 

tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi di ruang rawat 

inap C Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen” 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi di 

ruang rawat inap C Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ? 

2. Bagaimana peran keluarga selama ini dalam mengurangi tingkat 

kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi di ruang rawat inap C 

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ? 

3. Adakah pengaruh peran keluarga dalam mengurangi tingkat kecemasan 

anak usia prasekolah akibat hospitalisasi di ruang rawat inap C Rumah 

Sakit Wava Husada Kepanjen ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Menganalisa pengaruh peran keluarga dalam mengurangi tingkat 

kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitlisasi di ruang rawat 

inap C Rumah sakit Wava Husada Kepanjen. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat 

hospitlisasi.  

2. Mengidentifikasi berbagai peran keluarga dalam mengurangi 

tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi. 

3. Mengetahui pengaruh peran keluarga dalam mengurangi tingkat 

kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang 

hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang peran keluarga 

terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitlisasi. 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, wacana kepustakaan serta 

dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah. 

1.4.3 Bagi Rumah Sakit 

a. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas 

kesehatan, khususnya untuk mengoptimalkan peran keluarga 

dalam mengurangi kecemasan pasien yang bisa mempercepat 

proses penyembuhan. 

b. Dapat menigkatkan hubungan saling percaya antara keluarga dan 

petugas kesehatan dalam hal perawatan di rumah sakit. 

1.4.4 Bagi Profesi Keperawatan 

a. Dapat memberikan sumbangan ilmu bagi ilmu keperawatan 

khususnya ilmu keperawatan anak dan ilmu keperawatan 

keluarga. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada anak 

usia prasekolah. 
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1.4.5 Bagi Keluarga Pasien 

Memberi informasi kepada keluarga tentang pentingnya peran 

keluarga dalam mengurangi tingkat kecemasan anak usia prasekolah 

akibat hospitlisasi. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh peran keluarga dalam mengurangi tingkat 

kecemasan akibat hospitalisasi pada anak sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya dengan berbagai tingkat usia anak, mulai dari anak usia 

todller sampai usia remaja, akan tetapi peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian pada anak usia prasekolah. Beberapa penelitian yang 

dilakukan sebelumnya adalah : 

Penelitian yang pertama oleh Suriani F. pada tahun 2009 tentang 

hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan hospitalisasi 

anak usia sekolah di ruang perawatan anak paviliun DII dan paviliun V 

Rumah Sakit TNI-AL Dr. Ramelan kota Surabaya. Penelitian tersebut 

menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi penelitian anak usia sekolah di ruang perawatan anak 

Paviliun DII dan Paviliun V di Rumah Sakit TNI-AL Dr. Ramelan kota 

Surabaya sebanyak 22 orang. Besar sampel ditentukan dengan rumus 

berjumlah 21 orang. Pengambilan sampel menggunakan Consecutive 

sampling dengan pendekatan non probability sampling. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 sampai selesai di ruang perawatan 

anak Paviliun DII dan Paviliun V Rumah Sakit TNI-AL Dr. Ramelan kota 

Surabaya dengan instumen kuesioner. Variabel independen dalam penelitian 
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ini adalah dukungan keluarga sedangkan variabel dependennya adalah tingkat 

kecemasan. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 

kecemasan hospitalisasi anak usia sekolah 6-12 tahun dilakukan analisis 

statistik uji korelasi Spearman Rank (Rho) dengan menggunakan derajat 

kemaknaan p<ɑ atau p<0,05 artinya ada hubungan bermakna antara dua 

variabel maka Ho ditolak. 

Penelitian yang kedua oleh Arif Kurniawan pada tahun 2007 tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan orang tua terkait 

hospitalisasi anak usia toddler di BRSD RAA Soewonso Pati. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitianexplanatory research. Desain penelitian yang 

digunakan adalah korelasi. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan 

adalah cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh orang tua yang 

mempunyai anak usia toddler (2-3 tahun) yang dirawat di ruang Cempaka 

BRSD RAA Soewondo Pati. Populasi terhitung sejak tanggal 01 Agustus 

2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dengan rata-rata sebanyak 27 pasien 

per bulan. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah concecutive 

sampling. Sampel penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia 

toddler (2-3 tahun) yang dirawat di ruang Cempaka BRSD RAA Soewondo 

Pati pada tanggal 05 juli sampai 10 Agustus 2008 dengan jumlah sampel 

sebanyak 26 responden. Analisa data dilakukan menggunakan komputer 

menggunakan sottware SPSS versi MS Windows 11.5  dengan analisis 

univariat dan analisis bivariat.  


