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ABSTRAK 

 

Selama proses hospitalisasi anak, cemas tidak hanya dialami oleh anak yang dirawat 

tetapi juga orang tua sehingga asuhan keperawatan tidak hanya terfokus pada anak tetapi juga 

pada orang tuanya. Saat hospitalisasi anak 2 – 5 tahun, stressor yang diterima orang tua akan 

bertambah sehingga kecemasan orang tua akan meningkat. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui hubungan lama hospitalisasi anak dengan tingkat kecemasan orang tua di Ruang 

Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.  

Desain penelitian ini menggunakan consecutive sampling dengan sampel 39 orang tua. 

Teknik sampling yang digunakan Purposive Sampling. Alat ukur berupa kuesioner HARS 

dan data observasi lama hari rawat anak di rumah sakit. Analisa data dilakukan dengan uji 

statistik wilcoxon. Berdasarkan hasil uji statistik wilcoxon nilai p value=0,000 (p<0,05) 

dengan nilai (r) =0,000 maka dapat disimpulkan ada hubungan lama hospitalisasi anak 

dengan tingkat kecemasan orang tua dan nilai p berpola positif menunjukkan hubungan yang 

kuat yaitu semakin lama hospitalisasi anak di rumah sakit semakin tinggi tingkat kecemasan 

orang tua. Diharapkan perawat dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk 

meminimalkan lama hari rawat anak di rumah sakit. 

 

Kata kunci : Hospitalisasi, Kecemasan Orang tua 
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ABSTRACT 

 

 

During the process hospitalisasi child , anxious not only experienced by the child 

who is being treated but also parents upbringing nursing so that is not only focused on child 

but also at his parents .When hospitalisasi kids 2 - 5 years old , stressor received by parents 

would anxiety increased so that the parents will increase. The aim of the study is to determine 

the long association of hospitalization of children with parental anxiety levels In RSUD 

Sultan Imanuddin Bun. Design this research using analitic consecutive sampling, selected 

from 39 parents. Sampling techniques used Purposive Sampling. Measuring instruments are 

questionnaires HARS and observation data for the length of day of care of children in the 

hospital. Data analysis is performed by wilcoxon statistical test. Based on the results of the 

wilcoxon statistical test p value = 0,000 (p <0.05) with a value (r) = 0.000, it can be 

concluded that there is a long relationship between hospitalization of children with parental 

anxiety levels and positive patterned r values which show a strong combination of longer 

hospitalization children in the hospital have higher parents' anxiety levels. It is expected that 

nurses can improve health services to minimize the length of care for children in the hospital. 

 

Keywords :  Hospitalization, Parental Anxiety 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kecemasan atau ansietas adalah gangguan alam perasaan yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan atau ke khawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian 

masih utuh, perilaku dapat mengganggu tetapi masih dalam batas - batas 

normal (Hawari, 2010). Ansietas dialami secara subjektif dan 

dikomunikasikan secara interpersonal. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan seseorang yaitu faktor intrinsik meliputi usia, pengalaman 

menjalani pengobatan, konsep diri dan peran, sedangkan faktor ekstrinsik 

meliputi kondisi medis, tingkat pendidikan, akses informasi, proses adaptasi, 

dan tingkat sosial ekonomi. Kecemasan merupakan respon perasaan paling 

umum yang dialami oleh orang tua ketika terdapat masalah kesehatan pada 

anaknya (Sugihartiningsih, 2016).  

     Anak yang pernah mengalami perawatan di rumah sakit tentu akan 

menunjukkan sikap yang berbeda bila dibandingkan dengan anak yang belum 

pernah di rawat di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Gaghiwa,2013). Anak yang sudah pernah mengalami perawatan dirumah 

sakit merasa familiar dengan lingkungan rumah sakit, tidak merasa cemas dan 

takut, sedangkan anak yang belum pernah menjalani perawatan dirumah sakit 

akan menimbulkan sikap seperti takut, menanggis dan menolak dalam 

pemberian tindakan. Anak yang sakit dapat menimbulkan suatu kecemasan 

bagi anak itu sendiri maupun keluarga (Setiawan et al, 2014).  

     Anak yang dirawat di rumah sakit akan mempengaruhi pada keadaan fisik 

serta psikologinya, perihal ini disebut dengan hospitalisasi( Apriany, 2013). 

Lingkungan baru saat anak dirawat di rumah sakit menjadi suatu hal yang 

tidak menyenangkan bagi anak karena keterbatasan anak dalam melakukan 
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kegiatan sehari – harinya. Anak akan merasa stres karena akan di hadapi 

dengan prosedur dari rumah sakit, berpisah dengan orang tua sementara, dan 

tidak bisa bermain dengan teman dan kondisi lainnya (Tewuh, Wahongan, & 

Onibala, 2013). 

     Berdasarkan data WHO (World Health Organization) tahun 2018 bahwa 

3%-10% pasien anak yang di rawat di Amerika Serikat mengalami stress 

sepanjang hospitalisasi. Kurang lebih 3%- 7% dari anak umur sekolah yang di 

rawat di Jerman pula mengalami perihal yang seragam, 5%- 10% anak yang di 

hospitalisasi di Kanada serta Selandia Baru pula mengalami tanda stress 

selama di hospitalisasi. Angka kesakitan anak di Indonesia mencapai lebih 

dari 45% dari jumlah keseluruhan populasi anak di Indonesia. Didapat 

peningkatan hospitalisasi pada anak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada tahun 2018 angka raNwat inap atau hospitalisasi anak di Indonesia naik 

sebesar 13% dibandingkan tahun 2017 (Badan Pusat Statistik., 2018). 

     Di Indonesia, jumlah rawat inap atau hospitalisasi anak mencapai 2,3% 

dari jumlah penduduk di Indonesia (Kesehatan & RI, 2013). Penyakit yang 

banyak diderita adalah diare dan gastroentritis sebesar 36.238 jiwa, ISPA 

sebesar 11.034 jiwa, demam typoid dan paratyphoid sebesar 9.747 jiwa, dan 

pneumonia sebesar 9.180 jiwa (Ditjen BUK Kemenkes, 2016). Sedangkan dat 

provinsi Kalimantan tengah menunjukan hospitalisasi anak sebesar 7.812 jiwa 

(DINKES Kalimantan Tengan, 2012). Berdasarkan survey awal yang 

dilakukan peneliti di RSUD Imanuddin Pangkalan Bun khususnya di ruang 

Lanan didapatkan bahwa jumlah anak yang dirawat di RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun selama 1 tahun  terakhir pada tahun 2020/2021 

yaitu 942 orang anak penyakit yang banyak di derita yaitu asma dan diare 

(RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, 2020).  

      Orang tua pada saat anak menjalani hospitalisasi sering mengalami 

kecemasan akibat stress. Masalah kecemasan pada orang tua apabila tidak 

mempunyai mekanisme koping yang baik, dapat menjadi kecemasan berat 
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atau panik. Masalah ini dapat menambah stressor bagi anak yang sedang 

membutuhkan dukungan kedua orangtuanya. Sehingga dalam kondisi ini 

orang tua sangat membutuhkan dukungan secara emosi dan sosial tidak hanya 

dari keluarga atau kerabat, tetapi membutuhkan dukungan dari 

lingkungannya. Orang tua merupakan unsur penting dalam perawatan, 

khususnya perawatan pada anak.  

     Menurut Wong (2009), krisis penyakit dan hospitalisasi pada masa anak-

anak mempengaruhi anggota keluarga. Sikap orang tua terhadap penyakit 

anak mereka bergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Hampir semua 

orang tua merespons terhadap penyakit dan hospitalisasi anak mereka. Pada 

awalnya orang tua dapat bersikap tidak percaya, marah atau merasa bersalah, 

takut, cemas, dan frustasi. 

     Hospitalisasi adalah suatu proses yang disebabkan alasan tertentu baik 

keadaan darurat atau berencana dan mengharuskan anak untuk tinggal di 

rumah sakit untuk menjalani terapi serta perawatan sampai pemulangan 

kembali ke rumah (Suryanti, 2013).  Hospitalisasi sering kali menjadi krisis 

pertama yang harus dihadapi anak. Terutama selama tahun-tahun pertama, 

karena anak-anak sangat rentan terhadap krisis penyakit dan hospitalisasi 

karena stress akibat perubahan dari keadaan sehat biasa dan rutinitas 

lingkungan (Akhriansyah, 2018). Hospitalisasi juga dapat menyebabkan 

dampak negatif kepada anak seperti suatu perpisahan dan penyesuaian dengan 

lingkungan yang asing baginya. penyesuaian dengan banyak orang 

mengurusinya, kerap kali berhubungan dan bergaul dengan anak anak yang 

sakit serta pengalaman mengikuti terapi yang menyakitkan (Lumiu, 2013). 

     Penelitian oleh Audina (2017), menyatakan ada hubungan antara dampak 

hospitalisasi anak dengan lamanya rawat inap, diagnosa penyakit anak, dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap kecemasan orang tua dengan presentase 

terbanyak adalah kecemasan berat. Salah satu tanda seseorang mengalami 

stress adalah adanya ketegangan otot dan kecemasan merupakan tanda 
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kesiapan tubuh terhadap potensial kejadian yang berbahaya, sehingga individu 

pada kondisi cemas atau ansietas memerlukan banyak energi untuk 

mengembalikan ketidak seimbangan yang terjadi akibat respon terhadap 

kecemasan yang dialami.  

     Menurut Supartini (2012), lama hospitalisasi anak dapat menjadi suatu 

pengalaman yang baik pada anak maupun orang tua sehingga menimbulkan 

sikap yang akan sangat berdampak pada kerja sama anak dan orang tua dalam 

perawatan anak selama di rumah sakit. Oleh karena itu, betapa pentingnya 

perawat memahami konsep hospitalisasi dan dampaknya pada anak dan orang 

tua sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Orang tua 

mengalami kecemasan yang tinggi saat perawatan anaknya di rumah sakit, 

walaupun beberapa orang tua juga dilaporkan tidak mengalaminya karena 

perawatan anak dirasakan dapat mengatasi permasalahannya. Terutama pada 

mereka yang baru pertama kali mengalami perawatan anak di rumah sakit, 

dan orang tua yang kurang mendapat dukungan emosi dan sosial keluarga, 

kerabat bahkan petugas kesehatan akan menunjukkan perasaan cemasnya.  

     Berdasarkan survey di ruang Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan 

Bun dengan rata – rata perbulan 78 orang. Hasil observasi terhadap pasien 

anak yang di rawat di ruang Lanan banyak di temukan anak yang menangis 

terutama saat dilakukan tindakan keperawatan. Pasien anak juga tidak mau 

berpisah dengan orang tuanya dan menghindar ketika akan dilakukan tindakan 

keperawatan. Sehingga dapat berpengaruh pada proses penyembuhan anak, 

dan ini akan berdampak pada lama rawat anak yang menjadi semakin lama 

sehingga dapat membuat orang tua menjadi stress dan cemas, semakin lama 

hari rawat maka orang tua semakin cemas dengan kondisi anaknya. 

    Solusi dalam mengatasi dampak hospitalisasi anak adalah membantu orang 

tua dalam memperoleh informasi kondisi kesehatan anak dan rencana 

pengobatan (tulisan dan verbal), menjelaskan kepada orang tua dalam 

pemberian asuhan keperawatan, dan memberi respon yang positif kepada 
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orang tua selama orang tua dapat merawat anaknya di rumah sakit 

(Thompson, 2010). Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun 

dengan tingkat kecemasan orang tua. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan lama 

hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di 

ruang Lanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021?”. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Menganalisis Hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun 

dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang Lanan di RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi Tingat kecemasan orang tua anak usia 2 – 5 tahun 

di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021. 

2) Mengidentifikasi lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun di 

ruangan Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 

2021. 

3) Menganalisis hubungan lama hopitalisasi anak usia 2 – 5 tahun 

terhadap tingkat kecemasan orang tua di ruangan Lanan RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau 

wawasan dalam dunia keperawatan dalam memberikan pelayanan 

kepada anak sebagai pasien terkait rata - rata lama hari rawat anak yang 

diharapkan bisa berkurang dari hasil yang selama ini sehingga orangtua 

dan keluarga pasien memiliki kepercayaan lebih terhadap unit 

pelayanan keperawatan di RSUD Sultan Imanuddin pangkalan Bun. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

     Hasil penilitian ini diharapkan menambah wawasan peniliti 

dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan keperawatan anak. 

2) Bagi Rumah Sakit 

     Memberikan ilmu baru serta informasi tentang hubungan lama 

hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat kecemasan orang 

tua di ruangan Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Memberikan informasi serta referensi tentang hubungan lama 

hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat kecemasan orang 

tua di ruangan lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 

4) Bagi Responden 

     Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan orang 

tua tentang pentingnya memperhatikan kesehatan anak dan 

membuat orang tua lebih memperhatikan status kesehatan anak, 

karena bagaimanapun kondisi kesehatan anak ditentukan oleh 

perawatan orang tua. 
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1.5 Relevansi Penelitian 

Tabel 1.1 Relevansi penelitian 

N

o 

Nama 

Peneliti 

/Tahun 

Judul Metode Hasil 

Penelitian 

Perbedaan  

1 Mariyam, Aril 

Kurniawan/200

8 

Faktor-

Faktor Yang 

Berhubunga

n Dengan 

Tingkat 

Kecemasan 

Orang Tua 

Terkait 

Hospitalisas

i Anak Usia 

Toodler di 

BRSD RAA 

Soewonso 

Pati 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian 

explanatory 

research Desain 

penelitian 

yang digunakan 

adalah korelasi. 

Sedangkan 

rancangan 

penelitian yang 

digunakan 

adalah cross 

secfional. 

Tingkat 

kecemasan 

orang tua 

terkait 

hospitalisasi 

anak usia 

toddler di 

BRSD 

RAA 

Soewondo 

Pati, 

menunjukkan 

bahwa dari 26 

responden 

yang 

mengalami 

kecemasan 

sedang 

sebanyak 1 2 

orang dan 

kecemasan 

berat 

sebanyak 1 4 

orang. 

Perbedaan 

peneliti 

dengan 

peneliti 

sebelumnya 

ialah pada 

metode : 

penelitian 

explanatory 

research 

Desain, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n metode 

kuantitatif. 

Dan variabel 

independen 

dari 

penelitian ini 

pada anak 

usia toodler 

sedangkan 

peneliti ini 
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hanya dari 

anak 

2 Mia Audina  

Franly Onibala  

Ferdinand 

Wowiling/2017 

Hubungan 

Dampak 

Hospitalisa

si Anak 

Dengan 

Tingkat 

Kecemasan 

Orang Tua 

DI IRINA E 

Atas RSUP 

PROF. DR. 

R. D. 

Kandou 

Manado 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik, 

dimana peneliti 

mencoba 

mencari 

hubungan 

terhadap data 

yang 

dikumpulkan, 

seberapa besar 

hubungan antara 

variabel yang 

ada, dengan 

menggunakan 

rancangan Cross 

Sectional 

variabel sebab 

atau resiko dan 

akibat atau 

kasus yang 

terjadi pada 

objek penelitian 

diukur atau 

dikumpulkan 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian dan 

pembahasan 

mengenai 

hubungan 

dampak 

hospitalisasi 

anak dalam 

hal ini lama 

rawat anak, 

diagnosa 

penyakit 

anak, tingkat 

pendidikan 

orang tua 

dengan 

tingkat 

kecemasan 

orang tua, 

maka dapat 

disimpulkan 

lama rawat 

anak di Irina 

E Atas RSUP 

Prof. Dr. R. 

D. Kandou 

Manado 

dengan 

Perbedaan 

peneliti 

dengan 

peneliti 

sebelumnya 

ialah pada 

metode : 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

observasiona

l analitik, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n metode 

kuantitatif. 
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secara simultan, 

satu kali saja 

dalam satu 

waktu (dalam 

waktu yang 

bersamaan) 

presentase 

terbanyak 

adalah lama 

rawat ≤ 10 

hari. 

Diagnosa 

penyakit anak 

di Irina E 

Atas RSUP 

Prof. Dr. R. 

D. Kandou 

Manado 

dengan 

presentase 

terbanyak 

adalah 

diagnosa 

penyakit 

komplikasi. 

3 Dwiyanti 

Purbasari dan 

Siska 

Puspita/2019 

Interaksi 

Ibu-Anak 

Dan Tingkat 

Kecemasan 

Anak Usia 

PraSekoalah 

Selama 

Hospitalisas

i di RS. 

Sumber 

Kasih Kota 

Cirebon 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

korelasional 

dengan 

pendekatan 

potong lintang 

(cross 

sectional). 

Instrumen yang 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

ada hubungan 

signifikan 

antara 

interaksi ibu 

anakdengan 

tingkat 

kecemasan 

anak usia 

prasekolah (3-

Perbedaan 

peneliti 

dengan 

peneliti 

sebelumnya 

ialah pada 

variabel 1 : 

Interaksi 

Ibu-Anak 

Dan Tingkat 
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digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

Lembar 

observasiinterak

si ibu anak yaitu 

menggunakan 

skala PICCOLO 

(Parenting with 

Children: 

Checklist of 

Observations 

Linked to 

Outcomes) dan 

lembar 

kuesioner 

tingkat 

kecemasan yaitu 

menggunakan 

Preshool 

Anxiety Scale 

Revised (PASR) 

yang sudah 

dimodifikasi. 

Analisa 

univariat pada 

penelitian ini 

menggunakan 

skala prosentase 

dan analisa 

bivariat 

6 tahun) 

selama 

hospitalisasi 

di Ruang 

Kintamani 

Rumah Sakit 

Sumber Kasih 

Cirebon (p-

value = 0,018 

; α = 0,05). 

Semakin baik 

interaksi ibu 

anak maka 

semakin 

ringan tingkat 

kecemasan 

anak usia 

prasekolah (3-

6 tahun) 

selama 

hospitalisasi 

di Ruang 

Kintamani 

Rumah Sakit 

Sumber Kasih 

(r = - 0,498). 

Kecemasan. 

Dan 

instrumen 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu 

menggunaka

n skala 

piccolo ( 

pharenting 

with 

children 

checklist of 

obeservasio

n linked to 

outcome). 

Sedangkan 

peneliti yaitu 

hubungan 

lama 

hospitalisasi 

anak usia 2 – 

5 tahun  Dan 

penelitian ini 

menggunaka

n deskriptif 

korelasi 

dengan 
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menggunakan 

uji statistik 

korelasi rank 

spearman. 

mengunakan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n metode 

kuantitatif 

instrumen 

yang 

digunakan 

yaitu 

kuisoner 

HAR-S. 

4 Jek Amidos 

Pardede, 

Marthalena 

Simamora/2020 

Caring 

Perawat 

Berhubunga

n Dengan 

Kecemasan 

Orang Tua 

Yang 

Anaknya 

Hospitalisas

i 

Desain 

penelitian ini 

adalah deskriptif 

korelasi dengan 

mengunakan 

pendekatan 

cross sectional. 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

kecemasan 

orangtua 

responden 

dengan 

mengunakan 

kuesioner 

responden 

menjawab 

mayoritas 

cemas sedang 

61,1%. Hal ini 

sesuai dengan 

Perbedaan 

peneliti 

dengan 

peneliti 

sebelumnya 

ialah pada 

metode : 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

korelasi 

dengan 

mengunakan 

pendekatan 

cross 
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jawaban 

responden 

yang diisi 

menunjukan 

bahwa 

membayangka

n kondisi yang 

lebih buruk 

81,5%, sedih 

72,2%, 

perasaan 

gelisa 66,7%, 

tidur tidak 

pulas 63,0% 

dan bingung 

57,4% 

sectional,  

dan 

variablenya 

yaitu carring 

perawat 

pada 

kecemasan 

orang tua 

sedangkan 

peneliti 

hubungan 

lama 

hospitalisasi 

anak usia 2 – 

5 tahun 

dengan 

tingkat 

kecemasan 

orang tua 

menggunaka

n metode 

kuantitatif 

instrumen 

yang 

digunakan 

yaitu 

kuisoner 

HAR-S. 

5 Febriana 

Sartika Sari, 

Madya 

Hubungan 

Kecemasan 

Ibu Dengan 

Penelitian non 

eksperimental 

dengan studi 

Kejadian 

kecemasan 

Ibu secara 

Perbedaan 

peneliti 

dengan 
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Sulisno/2012 Kecemasan 

Anak Saat 

Hospitalisas

i Anak 

korelasi dan 

desain 

cross sectional 

kuantitatif 

paling banyak 

terjadi 

pada 

kecemasan 

tingkat ringan 

dan pada Ibu 

usia 21-35 

tahun, lulusan 

SMP, tidak 

bekerja, dan 

bersuami. 

Namun jika 

dilihat 

berdasarkan 

tingkat 

cemasnya, Ibu 

usia >35 

tahun, lulusan 

SD, tidak 

bekerja, dan 

janda 

mengalami 

kecemasan 

yang lebih 

tinggi 

tingkatannya 

(kecemasan 

tingkat 

peneliti 

sebelumnya 

ialah pada 

metode : 

Penelitian 

non 

eksperimenta

l dengan 

studi korelasi 

dan desain 

cross 

sectional,  

dan pada 

variabelnya 

hubungan 

kecemasan 

ibu dengan 

anak saat 

hospitasasi 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n metode 

kuantitatif 

dan variable 

saya 

hubungan 

lama 

hospitalisasi 

anak usia 2 – 
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sedang). 5 tahun 

dengan 

tingkat 

kecemasan 

orang tua 

menggunaka

n metode 

kuantitatif 

instrumen 

yang 

digunakan 

yaitu 

kuisoner 

HAR-S.  

 

 

 

 



 

15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hospitalisasi 

2.1.1 Definisi Hospitalisasi 

     Hospitalisasi adalah pengalaman penuh cemas baik bagi anak 

maupun keluarganya. Kecemasan uatama yang dialami dapat berupa 

perpisahan dengan keluarga, kehilangan kontrol, lingkungan yang asing, 

kehilangan kemandirian dan kebebasan (Nursalam, 2013). Hospitalisasi 

adalah suatu proses karena alasan berencana atau darurat yang 

mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi 

dan perawatan. Hospitalisasi juga diartikan sebagai adanya beberapa 

perubahan psikis yang dapat menjadi sebagai sebab anak dirawat di 

rumah sakit (Priyanto, 2014). Hospitalisasi adalah suatu proses yang 

disebabkan alasan tertentu baik keadaan darurat atau berencana dan 

meng-haruskan anak untuk tinggal di Rumah Sakit untuk menjalani 

terapi serta perawatan sampai pemulangan kembali ke rumah (Suryanti, 

2013). 

 

2.1.2 Reaksi Terhadap Hospitalisasi 

Reaksi yang timbul akibat hospitalisasi meliputi : 

1) Reaksi anak  

     Secara umum, anak lebih rentan terhadap efek penyakit dan 

hospitalisasi karena kondisi ini merupakan perubahan dari status 

kesehatan dan rutinitas umum pada anak. Hospitalisasi menciptakan 

serangkaian peristiwa traumatik dan penuh kecemasan dalam iklim 

ketidak pastian bagi anak dan  keluarganya, baik itu merupakan 

prosedur efektif yang telah direncanakan sebelumnya ataupun akan 

situasi darurat yang terjadi akibat trauma. Selain efek fisiologis 
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masalah kesehatan terdapat juga efek psikologis penyakit dan 

hospitalisasi pada anak (Kyle & Carman, 2015), yaitu sebagai 

berikut : 

(1) Ansietas dan ketakutan  

     Bagi banyak anak memasuki rumah sakit adalah seperti 

memasuki rumah sakit adalah seperti dunia asing, sehingga 

akibatnya terhadap ansietas dan  kekuatan. Ansietas seringkali 

berasal dari cepatnya awalan penyakit dan cedera, terutama anak  

memliki pengalaman terbatas terkait dengan penyakit dan cidera. 

(2) Ansietas perpisahan 

     Ansietas terhadap perpisahan merupakan kecemasan utama 

anak di usia tertentu. Kondisi ini terjadi pada usia sekitar 8 bulan 

dan berakhir pada usia 3 tahun (Amerycan Academy of 

Pediatrics, 2010).  

(3) Kehilangan kontrol 

     Ketika di hospitalisasi, anak mengalami kehilangan kontrol 

secara signifikan. 

2) Reaksi orang tua 

     Hampir semua orang tua berespon terhadap penyakit dan 

hospitalisasi anak dengan reaksi yang luar biasa. Pada awalnya orang 

tua dapat bereaksi dengan tidak percaya, terutama jika penyakit 

tersebut muncul tiba – tiba dan serius. Takut, cemas, dan frustasi 

merupakan perasaan yang banyak diungkapkan oleh orang tua. Takut 

dan cemas dapat berkaitan dengan keseriusan penyakit dan jenis 

prosedur medis yang digunakan. Sering kali kecemasan yang paling 

besar berkaitan dengan trauma dan nyeri yang terjadi pada anak 

(Supriatni, 2014).  
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3) Reaksi saudara kandung ( sibling ) 

     Reaksi saudara kandung terhadap anak yang sakit dan dirawat di 

rumah sakit adlah kesiapan, ketakutan, kekhawatiran, marah, 

cemburu, benci, iri dan merasa bersalah. Orang tua sering kali 

memberikan perhatian yang lebih pada anak yang sakit dibandingkan 

dengan anak yang sehat. Hal tersebut menimbulkan perasaan 

cemburu pada anak yang sehat merasa ditolak (Nursalam, 2013). 

4) Perubahan peran keluarga 

Selain dampak perpisahan terhadap peran keluarga, kehilangan 

peran orangtua dan sibling. Hal ini dapat mempengaruhi setiap 

anggota keluarga dengan cara yang berbeda. Salah satu reaksi orang 

tua yang paling banyak adalah perhatian khusus dan intensif terhadap 

anak yang sedang sakit. 

 

2.2.1 Klasifikasi Lama Hospitalisasi 

     Lama hospitalisasi atau lama hari rawat atau Length of stay (LOS) 

adalah ukuran beberapa hari lamanya seorang pasien dirawat inap pada 

suatu periode perawatan. A-LOS adalah  rata - rata lama rawat seorang 

pasien. Indikator dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 

anak untuk mengetahui lama hospitalisasi anak atau mengetahui lama 

rawat anak yang mengalami hospitalisasi di rumah sakit. disamping 

memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan 

gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu 

dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Secara umum 

nilai a-LOS yang ideal adalah 6-9 hari (Depkes RI. 2005, Kementerian 

Kesehatan 2011). Pengelompokkan lama hari rawat menjadi singkat ≤ 3 

hari dan lama >3 hari. Lama hari rawat dapat diukur dan dinilai, lama 

hari rawat yang memanjang disebabkan oleh kondisi medis pasien atau 
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adanya infeksi nosokomial (Menurut Depkes, 2005 dikutip oleh 

Wartawan, 2012). 

 

2.3.4 Hubungan lama hospitalisasi anak dengan tingkat kecemasan orang tua 

     Orang tua yang mendampingi hospitalisasi anak merupakan suatu 

pemicu stres tersendiri bagi orang tua, khususnya ibu yang memiliki 

frekuensi kecemasan dan depresi lebih tinggi selama masa hospitalisasi 

anak. Hal ini terjadi dikarenakan timbulnya berbagai persoalan baik itu 

medis maupun psikologis yang mengancam anak mereka selama 

menjalani hospitalisasi. (Rennick,  2014). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mia Audina, yang dilakukan di RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou Manado bulan Februari 2017 dengan 3 subjek orang tua yang 

mendapingi hospitalisasi anak menyatakan  bahwa, respon kecemasan 

orang tua menjadi hal umum yang terjadi ketika kesehatan anak 

terganggu khususnya jika anak hingga menjalani hospitalisasi, apabila 

terdapat pengalaman yang menggaggu kehidupan anaknya maka orang 

tua akan merasa stress dan cemas, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 

anak merupakan bagian penting dari kehidupan orang tuanya. Dugaan 

kecemasan orang tua berhubungan dengan kecemasan yang timbul dari 

anak. Orang tua terlihat bingung, murung, bahkan hingga marah - marah 

ketika menghadapi rawat inap anak. Orang tua merasa marah, cemas, 

kecewa, takut, hingga menyalakan dirinya serta merasa bersalah yang 

disebabkan oleh sedikitnya kemampuan dalam merawat anak. (Sari dan 

Sulisno, 2012). 

     Respon kecemasan orang tua merupakan perasaan umum yang terjadi 

apabila hal tersebut berkaitan dengan kesehatan anak. Perasaan tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyakit yang diderita 

oleh anak, perawatan maupun pelayanan yang kurang menyenangkan, 

tingkat ekonomi keluarga, maupun hal - hal lain dimana hal tersebut 



19 
 

 
 

berdampak pada proses penyembuhan anak (Menurut Apriany, 2013). 

Kurangnya pengetahuan berhubungan dengan tingkat pendidikan dan 

sering tidaknya merawat maupun mendampingi anak pada saat 

hospitalisasi. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Inggriani, 2016). 

 

2.2 Konsep Anak 

2.2.3 Defenisi anak 

     Anak adalah seseorang yang belum berusia sampai 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35, 

2014). Menurut WHO, batasan usia anak adalah sejak anak dalam 

kandungan sampai umur 19 tahun. Pengertian anak dalam kamus umum 

bahasa indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih 

kecil, baik laki – laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda – 

tanda fisik orang dewasa. 

     Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah 

seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan 

dengan seorang laki - laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap 

dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda 

dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 

terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Sugiri dalam Gultom (2010), 

menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak 

dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan 

itu selesai jadi batas umur anak - anak adalah sama dengan permulaan 

menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki - 

laki. 
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2.2.4 Tingkat perkembangan anak 

     Erikson (2010), meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, 

manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada 

karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. 

Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, 

maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati 

dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Penjabaran 

tentang tahapan psikosial Erikson dibedakan menjadi: 

1) Usia bayi (0 -1 tahun)  

     Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling 

penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat 

pada kepercayaan atau “trust vs mistrust”. Artinya, peran orang di 

sekitarnya sebagai pengasuh sangatlah krusial. Apabila pengasuh 

berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, 

dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa 

percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan 

pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau 

merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan 

tidak percaya pada dunia. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan. 

2) Usia Anak - Anak (2 - 3 tahun) 

     Memasuki tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak 

yang memiliki kendali diri lebih besar.Tak hanya itu, anak juga mulai 

mandiri.Fase potty training cukup krusial untuk melewati fase 

“autonomy vs shame and doubt” ini. Erikson meyakini bahwa anak 

yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. 

Contohnya saat bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, 

hingga baju yang akan dikenakan. Hasil akhir dari proses ini adalah  

keinginan atau will. Jika berhasil, anak akan memiliki kuasa atas 

dirinya. Jika gagal, akan muncul rasa malu dan penuh keraguan. 
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3) Usia pra sekolah (4 - 5 tahun) 

     Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi 

sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa 

memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal, akan kerap merasa 

bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. 

Ini adalah  fase “initiative vs guilt” yang membentuk karakter 

manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Hasil ini hanya 

bisatercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan kapan 

menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang 

lain. 

4) Usia sekolah (6 – 11) 

     Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika 

berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus 

menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase 

“industry vs inferiority” ini, yang berhasil melewatinya akan merasa 

kompeten. Sebaliknya, yang gagal akan merasa inferior. Itulah 

mengapa hasil akhir dari fase ini adalah “confidence”. Anak-anak 

yang di usia sekolah jarang mendapat apresiasi atau dukungan dari 

orang terdekat akan meragukan kemampuannya menjadi sukses. 

5) Usia remaja (12 – 18) 

     Fase selanjutnya adalah “identity vs role confusion” yaitu saat 

remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam 

jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, 

sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Jati 

diri ini berkaitan dengan kepercayaan, konsep ideal, dan nilai yang 

membentuk karakter seseorang. Jika berhasil, maka akan ada hasil 

akhir berupa fidelity, kemampuan untuk hidup berdampingan dengan 

harapan dan standar masyarakat. 
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6) Usia awal dewasa (19 – 40) 

     Fase “intimacy vs isolation” berkaitan erat dengan hubungan kasih 

sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk 

hubungan yang kuat. Sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan 

menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase 

sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang 

tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa 

kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. 

7) Usia dewasa (41 – 65) 

     Fase “intimacy vs isolation” berkaitan erat dengan hubungan kasih 

sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk 

hubungan yang kuat. Sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan 

menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase 

sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas.Orang yang tidak 

yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa 

kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. 

8) Kematangan ( 65 – meninggal dunia) 

     Inilah tahap ketika seseorang melakukan  refleksi pada apa yang 

dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, 

maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya jika tidak puas, akan  

muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Hasil akhir dari fase ini 

adalah  kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang merasa puas 

terhadap apa yang dilakukannya semasa muda akan siap menghadapi 

akhir hidupnya dengan damai. 

 

2.2.4 Kebutuhan dasar anak 

Secara umum kebutuhan dasar anak digolongkan menjadi 3 bagian 

menurut Soetjningsih (2013), yaitu : 

1) Kebutuhan biomedis (asuh) 
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     Kebutuhan biomedis meliputi : pangan / gizi (kebutuhan 

terpenting), perawatan kesehatan dasar (antara lain imunisasi, 

pemberian ASI, perkembangan anak yang teratur, pengobatan  saat 

sakit, pemukiman yang layak, kebersihan perorangan, sanitasi 

lingkungan, sandang, kebugaran jasmani, dan rekreasi. 

2) Kebutuhan emosi/kasih sayang (asih) 

Pada tahun pertama kehidupan, hubungan yang penuh kasih 

sayang, erat, mesra, dan selaras antara ibu dan anak merupakan syarat 

untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, baik fisik, mental, 

maupun psikososial. 

3) Kebutuhan akan stimulasi mental (asah) 

Stimulasi mental merupakan cikal bakal untuk proses belajar 

(pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental (asah) ini 

merangsang perkembangan mental psikososial seperti kecerdasan, 

keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral. 

 

2.3 Kecemasan 

2.3.1 Defenisi Kecemasan 

     Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Kecemasan 

dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai pengalaman baru, 

seperti masuk sekolah, memulai pekerjaan baru atau melahirkan anak 

(Menurut Stuart dan Sundeen 2016). Kecemasan adalah suatu perasaan 

yang tidak menyenangkan yang digambarkan dengan kegelisahan atau 

ketegangan dan tanda – tanda hemodiamik yang abnormal sebagai 

konsekuensi dari simulasi simpatik, parasimpatik, dan endokrin 

(Menurut Zakariah 2015). Kecemasan menunjukan perwujudan tingkah 

laku psikologis dan berbagai pola perilaku yang timbul dari perasaan 

kekhawatiran subjektif dan ketegangan (menurut Ratih, 2012). 
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2.3.2 Teori Predisposisi dan Presipitasi Kecemasan 

1) Teori Prediposisi 

     Faktor predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi 

seseorang mengalami gangguan jiwa yang mempengaruhi jenis dan 

jumlah sumber yang dapat digunakan individu untuk mengatasi stress 

(Donsu, 2017). Merupakan faktor internal yang ada pada individu, 

kelompok, dan masyarakat yang mempermudah individu berperilaku 

seperti pengetahuan, kepercayaan, dan nilai – nilai budaya 

(Natoatmojo, 2014). 

Beberapa teori yang mengemukakan faktor predisposisi 

terjadinya kecemasan antara lain: 

(1) Teori Psikoanalitik 

     Psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 

1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan 

dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Ilmu ini 

merupakan bagian dari psikologi  yang memberikan kontribusi 

besar dan dibuat untuk psikologi manusia selama ini (Minderop, 

2013). Teori Freud memandang bahwa motivasi fundamental 

dari semua perilaku manusia adalah menghindari rasa sakit dan 

memperoleh kenikmatan (Eagleton, 2010). 

     Freud membahas pembagian psikisme manusia: id (terletak di 

bagian tidak sadar) yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi 

sumber energi psikis. Ego (terletak di antara alam sadar dan tidak 

sadar) yang berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan 

tuntutan pulsi dan larangan superego. Superego (terletak 

sebagian mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna 

pulsipulsi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan 

identifikasi pada orang tua (Minderop, 2013). Struktur 

Kepribadian Sigmund Freud: 
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a) Id (das Es)  

    Freud mengibaratkan id sebagai raja atau ratu, ego sebagai 

perdana menteri dan superego sebagai pendeta tertinggi. Id 

berlaku seperti penguasa absolut, harus dihormati, manja, 

sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri apa yang 

diinginkannya harus segera terlaksana. Ego selaku perdana 

menteri yang diibaratkan memiliki tugas harus menyelesaikan 

segala 19 pekerjaan yang terhubung dengan realitas dan 

tanggap terhadap keinginan masyarakat. Superego, ibaratnya 

seorang pendeta yang selalu penuh pertimbangan terhadap 

nilai-nilai baik dan buruk harus mengingatkan si id yang 

rakus dan serakah bahwa pentingnya perilaku yang arif dan 

bijak.  

     Id merupakan energi psikis dan naluri yang menekan 

manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya 

kebutuhan: makan, sesk menolak rasa sakit atau tidak 

nyaman. Menurut Freud, id berada di alam bawah sadar, tidak 

ada kontak dengan realitas. Cara kerja id berhubungan dengan 

prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan 

selalu menghindari ketidak nyamanan (Minderop, 2013).  

b) Ego (das Ich)  

     Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang 

bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas 

dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang 

dibatasi oleh realitas. Seseorang penjahat, misalnya, atau 

seorang yang hanya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri, 

tertahan dan terhalang oleh realitas kehidupan yang dihadapi. 

Demikian pula dengan adanya individu yang memiliki 

impuls-impuls seksual dan agresivitas yang tinggi misalnya; 
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tentu saja nafsu-nafsu tersebut tidak terpuaskan tanpa 

pengawasan. Demikianlah, ego menolong manusia untuk 

mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa 

mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya 

sendiri.  

     Ego berada di antara alam sadar dan alam bawah sadar. 

tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama, 

misalnya penalaran, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan. Dengan alasan ini, ego merupakan pimpinan 

utama dalam kepribadian layaknya seorang pimpinan 

perusahaan yang mampu mengambil keputusan rasional demi 

kemajuan perusahaan. Id dan ego tidak memiliki moralitas 

karena keduanya ini tidak mengenal nilai baik dan buruk 

(Minderop, 2013).  

c) Superego (das Über Ich) 

Struktur yang ketiga ialah superego yang mengacu pada 

moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan 

„hati nurani‟ yang mengenali nilai baik dan buruk 

(conscience). Sebagaimana id, superego tidak 

mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan 

hal-hal realistik, kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas 

id dapat terpuaskan dalam pertimbangan moral. Jelasnya, 

sebagai berikut misalnya ego seseorang ingin melakukan 

hubungan seks secara teratur agar karirnya tidak terganggu 

oleh kehadiran anak tetapi id orang tersebut menginginkan 

hubungan seks yang memuaskan karena seks itu nikmat. 

Kemudian superego timbul dan menengahi dengan anggapan 

merasa berdosa dengan melakukan hubungan seks (Minderop, 

2013). 
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(2) Teori Interpersonal 

Menurut pandangan interpersonal kecemasan timbul dari 

perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan 

interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan 

perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang 

menimbulkan kelemahan fisik, orang dengan harga diri rendah 

terutama mudah  mengalami perkembangan kecemasan yang 

berat.Berdasarkan hal tersebut kecemasan komunikasi 

interpersonal dapat didefinisikan sebagai bentuk kecemasan yang 

dialami oleh individu ketika harus berbicara dengan orang lain. 

Bentuk kecemasan yang ditimbulkan dapat berupa gejala fisik 

maupun psikis).  

Gejala fisik dapat ditandai dengan ujung tangan dan kaki 

terasa dingin, keringat berlebihan dan denyut jantung cepat, 

sedangkan gejala psikis ditandai dengan perasaan sangat takut, 

tidak fokus, dan tidak tenang (Ulva Ulandari, 2011). Kecemasan 

yang timbul pada saat melakukan komunikasi interpersonal dapat 

menyebabkan individu menarik diri dari lingkungan 

pergaulannya, meminimalisir komunikasi dan hanya berbicara 

ketika keadaan sangat mendesak. Individu yang mengalami 

kecemasan komunikasi interpersonal juga merasakan gugup, 

tidak nyaman, dan mengalami kesulitan saat berbicara di depan 

orang lain.  

Adanya gangguan kecemasan dalam komunikasi 

interpersonal dapat mengganggu komunikasi interpersonal di 

kehidupan seharihari, terutama individu yang masih berada di 

lingkungan sekolah yang dapat berdampak kurang baik 

(Jalaludin Rakhmat, 2015). Ada lima faktor yang dapat 

mempengaruhi kecemasan komunikasi interpersonal yaitu: 
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a. Kepercayaan diri 

Komunikator yang efektif memiliki kepercayaan diri 

sosial, merasa nyaman bersama orang lain dalam situasi 

komunikasi pada umumnya. 

b. Kebersatuan 

Kebersatuan mengacu pada penggabungan antara 

pembicara dan pendengar. 

c. Daya ekspresi 

Daya ekspresi mengarah kepada keterampilan meng-

komunikasikan keterlibatan tulus dalam interaksi 

komunikasi interpersonal. 

d. Manajemen interaksi 

Komunikator yang efektif mengendalikan interaksi 

untuk kepuasan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang 

merasa terabaikan, masing – masing pihak berkontribusi 

dalam komunikasi. 

e. Orientasi kepada orang lain 

Orientasi kepada orang lain mengarah kepada 

kemampuan, perhatian, dan minat untuk menyesuaikan diri 

dengan lawan bicara. 

(3) Teori Behavior 

Teori Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku 

manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar 

dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui 

rangsangan berdasarkan (stimulus) yang menimbulkan hubungan 

perilaku reaktif (respon) hukum - hukum mekanistik. Asumsi 

dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa 

tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa 

diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang 
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terlibat dalam tingkah laku tertentu  karena mereka telah 

mempelajarinya, melalui pengalaman - pengalaman terdahulu, 

menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang 

menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku 

tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. 

Berdasarkan teori behavior (perilaku), kecemasan merupakan 

produk frustasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu 

kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan ( 

Nahar dan Novi Irwan, 2016 ). 

(4) Teori Perspektif Keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sebuah 

keluarga terdiri dari seorang suami, istri dan anak. Keluarga 

terbentuk dari suatu ikatan perkawinan  yang sah antara laki  - 

laki dan perempuan. Dalam membentuk suatu keluarga seorang 

laki - laki dan perempuan didasarkan oleh cinta kasih, saling 

menghargai, saling memiliki kepentingan yang sama (Mufidah 

Ch, 2008). Keluarga merupakan tempat pertama seorang 

individu dalam mengenal kehidupan. Mereka saling berinteraksi 

satu dengan lainnya, dan hasil interaksi dalam keluarga nantinya 

akan berpengaruh setiap individu dalam berinteraksi atau 

bersosialisasi dengan lingkungan dan orang - orang kecuali 

keluarga. Setiap individu di dalam keluarga mempunyai tugas, 

peran, dan fungsinya masing - masing. Peran suami dimiliki oleh 

seorang laki - laki dan peran istri dimiliki oleh seorang 

perempuan. Namun jika salah satu peran tidak dapat berjalan 

seharusnya, maka akan terjadi suatu gangguan atau masalah 

dalam keluarga tersebut.  

Keluarga mempunyai peran  yang sangat besar dalam suatu  

lingkungan masyarakat. Begitu pun dengan peran orang tua yang 
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memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga. Orang tua 

menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, baik itu dalam 

berinteraksi, bersosialisasi, pengetahuan tentang aturan - aturan 

atau norma yang ada dilingkungan tempat dia tinggal ( Mufidah 

Ch, 2008 ). Orang tua memiliki peranan penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh orang tua 

dalam kelarga sangatlah penting, dengan pola asuh yang baik 

dan benar seorang anak akan bertumbuh menjadi anak yang 

memiliki tata krama sopan santun dan perilaku yang sesuai 

dengan yang orang tua inginkan. Kajian keluarga menunjukkan 

pola interaksi yang terjadi didalam keluarga kecemasan 

menunjukkan adanya interaksi yang tidak adaptifdalam sistem 

keluarga. 

(5) Teori Perspektif Biologis 

     Kesehatan umum seseorang menurut pandangan biologis 

merupakan faktor predisposisi timbulnya kecemasan. Pandangan 

teori biologis menyatakan bahwa peristiwa biologis mendahului 

konflik psikologis. Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan 

gejala tertentu, kardiovaskuler. Orang mengalami cemas karena 

terjadi ketidak normalan fisik atau diawali dengan ganggguan 

terhadap fisik yang berefek pada psikologis. Kecemasan yang 

abnormal dipandang sebagai akibat suatu peristiwa biologis atau 

tidak berfungsinya bagian tertentu dari tubuh manusia dan bukan 

sebagai suatu peristiwa psikologis ( Stuart, 2007 ). 

2) Faktor presipitasi 

     Faktor prestisipasi adalah semua ketegangan dalam  kehidupan 

yang dapat mencetuskan timbulnya kecemasan. Faktor pencetus 

(presipitasi) yang menyebabkan terjadinya kecemasan ( Stuart, 2007 ) 

antara lain: 
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(1) Ancaman terhadap Integritas biologi seperti : 

a. Penyakit 

     Berbagai penyakit fisik terutama yang kronis yang 

mengakibatkan invaliditas dapat menyebabkan stres pada 

diri seseorang,  misalnya : penyakit jantung, hati, kanker, 

stroke dan HIV/AIDS. 

b. Trauma fisik 

     Trauma adalah hal sering dikaitkan dengan tekanan 

emosional dan psikologis yang besar, biasanya karena 

kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman yang 

berkaitan dengan kekerasan. Namun, dalam konteks ini, 

yang dimaksud dengan “trauma” adalah trauma sebagai 

penyakit atau trauma pada fisik seseorang. Dalam istilah 

kesehatan, “trauma” adalah cedera yang parah dan sering 

membahayakan jiwa yang terjadi ketika seluruh atau suatu 

bagian tubuh terkena pukulan benda tumpul atau tiba-tiba 

terbentur. Jenis cedera yang seperti ini berbahaya karena 

tubuh dapat mengalami shock sistemik, dan organ vital 

dapat berhenti bekerja secara cepat. Oleh karena itu, 

penolongan secara medis tidak hanya dibutuhkan, namun 

juga harus cepat diberikan agar dapat meningkatkan 

kemungkinan pasien selamat dari trauma. 

c. Pembedahan 

     Pembedahan atau operasi adalah semua tindak 

pengobatan dengan menggunakan prosedur invasif, dengan 

tahapan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang 

ditangani. Pembukaan bagian tubuh yang dilakukan tindakan 

pembedahan pada umumnya dilakukan dengan membuat 

sayatan, setelah yang ditangani tampak, maka akan 
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dilakukan perbaikan dengan penutupan serta penjahitan luka 

(Sjamsuhidayat & Jong, 2016). Pembedahan dilakukan 

untuk mendiagnosa atau mengobati suatu penyakit, cacat 

atau cedera, serta mengobati kondisi yang tidak mungkin 

disembuhkan dengan tindakan atau obat - obatan sederhana 

(Potter, P.A, Perry, 2016). 

(2) Ancaman terhadap konsep diri seperti : 

     Proses kehilangan, perubahan peran, perubahan lingkungan, 

perubahan hubungan dan Status sosial ekonomi. 

 

2.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

     Blacburn & Davidson menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki dalam 

menyikapi suatu situasi yang mengancam serta mampu mengetahui 

kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi kecemasan tersebut 

(Annisa dan Ifdil, 2016). Tingkat kecemasan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang terkait meliputi hal berikut: 

1) Potensi stresor 

Stresor psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang 

menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang 

itu terpaksa mengadakan adaptasi atau penyesuaian diri untuk 

menanggulanginya. Penyebab stres sangat banyak dan ini biasanya 

dipicu oleh berbagai hal yang terjadi dalam hidup seseorang, di 

antaranya adalah : 

(1) Berada di bawah banyak tekanan. 

(2) Perubahan besar 

(3) Rasa khawatir terhadap sesuatu 

(4) Tanggung jawab yang dianggap sangat berat 

(5) Dihadapkan dengan ketidak pastian 
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(6) Tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi. 

2) Maturasi (kematangan) 

Individu yang matang yaitu yang memiliki kematangan 

kepribadian sehingga akan lebih sukar mengalami gangguan akibat 

stres, sebab individu yang matang mempunyai daya adaptasi yang 

besar terhadap stressor yang timbul. Sebaliknya individu yang 

berkepribadian tidak matang akan bergantung dan peka terhadap 

rangsangan sehingga sangat mudah mengalami gangguan akibat 

adanya stres. 

3) Status pendidikan dan status ekonomi 

Status pendidikan dan status ekonomi yang rendah pada seseorang 

menyebabkan orang tersebut mengalami stres dibanding dengan 

mereka yang status pendidikan dan status ekonomi yang tinggi. 

Tingkat pendidikan orang tua akan berdampak dalam membimbing 

dan mengasuh anak terutama anak autistik. Orang tua dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan 

pengetahuan dan informasi tentang cara membimbing dan mengasuh 

anak autistik. Tingkat pendidikan ini juga berdampak dengan status 

gizi pada anak autistik dimana orang tua yang mempunyai tingkat 

pendidikan tinggi akan mengatur menu makanan yang 3 sehat dan 

bergizi dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan bagi 

anak (Suwoyo, 2017). 

Orang tua yang mempunyai anak autistik ini akan timbul perasaan 

bersalah atau cemas yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang 

autistik sehingga tingkat kecemasan akan meningkat. Kecemasan 

pada orang tua yang mempunyai anak autistik ini akan berpengaruh 

pada mental orang tua dan akan mengakibatkan stres juga 

berpengaruh pada kemampuan berfikir orang tua dibandingkan 

dengan orang tua yang mempunyai anak normal (Jeniu, et al., 2017). 
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4) Tingkat pengetahuan 

Tingkat pengetahuan yang rendah pada seseorang akan 

menyebabkan orang tersebut mudah stres. Ketidak tahuan dapat 

menyebabkan munculnya kecemasan pada seseorang  dengan adanya 

pengetahuan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. 

Orang tua adalah individu yang mampu menangkap informasi dengan 

cepat, namun cara yang digunakan dalam menangkap informasi 

tersebut berbeda-beda. Sehingga perlu diketahui cara apa yang paling 

tepat yang dapat memaksimalkan orang tua dalam memperoleh 

pengetahuan (Natalia et al., 2020). Kemudian pengetahuan yang 

diberikan kepada orang tua harus dipastikan merupakan informasi 

yang tepat, karena informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan 

kecemasan dan stres (Setiawan et al., 2018). 

5) Keadaan fisik 

Individu yang mengalami gangguan fisik seperti cidera, penyakit 

badan, operasi, cacat badan lebih mudah mengalami stres. Disamping 

itu orang yang mengalami kelelahan fisik juga akan lebih mudah 

mengalami stres. 

6) Tipe kepribadian 

     Kepribadian atau personalitas adalah segala bentuk perilaku, sifat 

dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan 

untuk berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi 

kesatuan fungsional yang khas pada setiap individu. Contohnya, 

Individu dengan tipe kepribadian tipe A lebih mudah mengalami 

gangguan akibat adanya stres dari individu dengan kepribadian B. 

Adapun ciri - ciri individu dengan kepribadian A adalah tidak sabar, 

kompetitif, ambisius, ingin serba sempurna, merasa buru - buru 

waktu, sangat setia (berlebihan) terhadap pekerjaan, agresif,  mudah  
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gelisah, tidak dapat tenang dan diam, mudah bermusuhan, mudah 

tersinggung, otot - otot mudah tegang. Sedangkan individu dengan 

kepribadian tipe B mempunyai ciri - ciri yang berlawanan dengan 

individu kepribadian tipe A. 

7) Sosial budaya 

Cara hidup individu di masyarakat yang sangat mempengaruhi 

pada timbulnya stres. Individu yang mempunyai cara hidup sangat 

teratur dan mempunyai falsafat hidup yang jelas maka pada 

umumnya lebih sukar mengalami stres. Demikian juga keyakinan 

agama akan mempengaruhi timbulnya stres. Kecemasan sosial 

merupakan suatu bentuk rasa cemas dan rasa takut yang diarahkan 

pada lingkungan sosialnya. Individu khawatir dirinya akan mendapat 

penilaian negatif dari orang lain. Individu juga khawatir tidak mampu 

mendapat persetujuan dari orang lain serta takut melakukan perilaku 

yang memalukan dimuka umum Menurut Suryabrata (Rahmawati, 

Yusainy, Nurwanti, 2014), 

Hal serupa juga dinyatakan oleh Setiowati, Wahyuningtyas dan 

Citra (2013), adanya perbedaan budaya dan belum saling mengenal 

satu sama lain akan menyebabkan seseorang secara psikologis 

mengalami kecemasan. 

8) Lingkungan atau situasi 

Individu yang tinggal pada lingkungan yang dianggap asing akan 

lebih mudah mangalami stres. Stimulus dari lingkungan akan dinilai 

oleh individu, dimana dalam penilaian ini akan memunculkan  reaksi 

dan sebagai hasilnya jika individu dapat mengatasi stimulus yang 

datang dari lingkungan akan tercipta suatu kondisi,  kondisi tersebut 

dapat berupa adaptasi (menoleransi lingkungan) atau adjustment 

(individu mengubah lingkungan agar sesuai dengannya). Sebaliknya, 
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jika individu gagal dalam mengatasi stimulus yang datang akan 

terjadi stres, kecemasan, sakit dan lain sebagainya. (Iskandar, 2012) 

9) Usia  

Ada yang berpendapat bahwa faktor usia muda lebih mudah 

mengalami stres dari pada usia tua, tetapi ada yang berpendapat 

sebaliknya. berhubungan dengan pengalaman dan pandangan 

terhadap sesuatu, semakin bertambah usia seseorang maka semakin 

matang proses berifikir dan bertindak dalam menghadapi sesuatu. 

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai dari saat dilahirkan 

sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja. Kepercayaan masyarakat seseorang lebih dewasa dipercaya 

dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai 

dari pengalaman dan kematangan jiwa. (Wawan dan Dewi 2010) 

10) Jenis kelamin 

Umumnya wanita lebih mudah mengalami stres, tetapi usia 

harapan hidup wanita lebih tinggi dari pada pria. Pada penelitian 

yang telah dilakukan mayoritas laki - laki mengalami cemas ringan 

dan sebagian besar perempuan mengalami cemas sedang. Hal ini 

dikarenakan wanita dianggap lebih sensitif dan menggunakan 

perasaannya sedangkan laki - laki dianggap memiliki mental yang 

kuat dalam meghadapi respon yang berbahaya (Bachri et al, 2017). 

 

2.3.4 Faktor-faktor yang dapat mengurangi kecemasan antara lain: 

1) Represi 

     Dalam terminologi freud, represi adalah pelepasan tanpa sengaja 

sesuatu dari kesadaran. Pada dasarnya merupakan upaya penolakan 

secara tidak sadar terhadap sesuatu yang membuat tidak nyaman atau 

menyakitkan. Konsep represi merupakan dasar dari sitem kepribadian 
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yang berhubungan dengan perilaku neurois (Andri dan Yenny Dwi P, 

2017). Represi adalah pertahanan mental yang dilakukan secara tidak 

sadar saat anda mengalami suatu kejadian traumatis yang sangat 

menyakitkan. Tindakan ini dilakukan secara tidak sadar dan Anda 

bahkan tidak akan mengingat tentang trauma yang pernah dialami. 

(Anita Djie, 2020). 

     Saat seseorang merasa bahwa situasi atau konflik tertentu sudah 

berada di luar kendalinya, dia justru memilih untuk melupakan atau 

tak mau mengakuinya sama sekali. Contoh dari represi yaitu saat 

Anda kehilangan sosok yang sangat dekat dengan Anda. Daripada 

menerima kenyataan dan merasa kesepian, Anda justru menganggap 

bahwa orang tersebut masih hidup. Contoh lainnya adalah seorang 

ibu yang hamil di luar nikah. Dia memilih untuk menyerahkan 

anaknya untuk diadopsi orang lain dan sama sekali tak mau 

mengakui bahwa ia sudah pernah melahirkan dan punya anak (Irene 

Anindya Putri, 2020). 

2) Relaksasi 

     Relaksasi merupakan salah satu teknik pengelolaan diri yang 

didasarkan pada cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis. 

Teknik relaksasi semakin sering dilakukan karena terbukti efektif 

mengurangi ketegangan dan kecemasan (Jacobson & Wolpe dalam 

Utami, 2012). Relaksasi nafas dalam adalah pernafasan abdomen 

dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama, dan nyaman yang 

dilakukan dengan memejamkan mata Menurut Setyoadi & 

Kushariyadi (2011).   

     Relaksasi dapat di artikan sebagai teknik yang dilakukan untuk 

mengatasi stres dimana akan terjadi peningkatan aliran darah 

sehingga perasaan cemas dan khawatir akan berkurang (Abbasi et al, 

2018). Relaksasi merupakan proses merilekskan otot - otot yang 
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mengalami ketegangan atau mengendorkan otot  -  otot tubuh dan 

pikiran agar tercapai kondisi yang nyaman atau berada pada 

gelombang otak alfa - teta (Yunus, 2014). 

3) Komunikasi perawat 

     Komunikasi keperawatan merupakan proses kerjasama dalam 

memberikan dan menerima informasi yang dilakukan oleh perawat 

dengan klien atau keluarganya yang bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan tindakan keperawatan. Yaitu komunikasi yang 

disampaikan perawat pada pasien dengan cara memberi informasi 

yang lengkap mulai pertama kali pasien masuk dengan menetapkan 

kontrak untuk hubungan profesional mulai dari fase orientasi sampai 

dengan terminasi atau yang disebut dengan komunikasi teraupetik 

(Tamsuri, 2016). Komunikasi keperawatan adalah suatu bentuk 

pertukaran informasi, ide dan perasaan yang terjadi antara perawat 

dan klien yang kemudian mempengaruhi kesmbuhan dan pemulihan 

dari klien (Craven dan Hirnle, 2017). 

4) Psikofarmaka 

     Psikofarma yaitu pengobatan  untuk cemas dengan memakai obat 

- obatan seperti diazepam, bromazepam dan alprazolam yang 

berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmiter (sinyal 

penghantar saraf) di susunan saraf pusat otak (lymbic system)  

(Hawari, 2011). Psikofarmakologi adalah standar pengobatan yang     

digunakan untuk penyakit yang patofisiologinya berkaitan   dengan 

masalah neurobiologis  (Taylor,  2016). Psikofarmakologi  terdiri 

dari beberapa kategori diantaranya antiansietas, antidepresan, 

penstabil mood, antipsikotik, antiparkinson, dan stimulan (Townsend, 

2009). 
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5) Psikoterapi 

Merupakan terapi kejiwaan dengan memberi motivasi, semangat 

dan dorongan agar pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa 

dan diberi keyakinan serta kepercayaan diri (Hawari, 2011). 

Psikoterapi merupakan upaya pengobatan oleh terapis terhadap klien 

dengan melibatkan psikoanalisis untuk kesejahteraan klien dalam 

memahami diri (Buchanan & Nick 2019). Psikoterapi juga memiliki 

makna upaya pengobatan oleh terapis kepada klien yang mengalami 

gangguan mental dan kesulitan dalam mengendalikan diri (Laili & 

Nida 2014). 

6) Psikoreligius 

Terapi spiritual atau terapi religius yang antara lain dzikir, apabila 

dilafalkan secara baik dan benar dapat membuat hati menjadi tenang 

dan rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada pasien 

kecemasan, karena ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan 

tekun dan memusatkan perhatian yang sempurna (khusyu‟) dapat 

memberikan dampak saat kecemasannya muncul pasien bisa 

menghilangkan perasaan yang tidak nyaman dan lebih dapat 

menyibukkan diri dengan melakukan terapi dzikir (Hidayati, 2014). 

Terapi shalat adalah terapi psikoreligius dengan pendekatan 

keagamaan berupa doa dan gerakan shalat yang bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Gerakan - gerakan shalat merupakan 

gerakan - gerakan teratur yang dilakukan sedikitnya lima kali dalam 

satu hari.  

Terapi dzikir yaitu terapi yang merupakan media zikir mengingat 

Allah yang bertujuan untuk menenangkan hati dan memfokuskan 

pikiran. Dengan bacaan doa dan zikir, orang akan menyerahkan 

segala permasalahan kepada Allah, sehingga beban stress yang 

dihimpitnya mengalami penurunan. (Wulandari, 2014). Terapi medis 
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tanpa disertai dengan doa dan dzikir tidaklah lengkap, sebaliknya doa 

dan  dzikir saja tanpa terapi medis tidaklah efektif. 

 

2.3.5 Manifestasi Klinik 

    Ansietas dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan 

fisiologis, perilaku dan secara langsung melalui timbulnya gejala 

sebagai upaya untuk melawan ansietas. Intensitas perilaku akan 

meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat kecemasan (Stuart dan 

Peplau, 2016). Berikut tanda dan gejala berdasarkan klasifikasi tingkat 

kecemasan kecemasan yang timbul secara umum adalah: 

1) Tanda fisik 

(1) Cemas ringan: 

     Cemas ringan adalah cemas yang normal yang biasa menjadi 

bagian sehari – hari dan menyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan perhatian, tetapi individu masih 

mampu memecahkan masalah. Cemas ringan dapat memotivasi 

belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreatifitas yang 

ditandai dengan tenang, percaya diri, waspada, memperhatikan 

banyak hal, sedikit tidak sabar, ketegangan otot ringan, sadar 

akanlingkungan, rileks atau sedikit gelisah. 

(2) Cemas sedang 

     Cemas sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan 

pada hal – hal yang penting dan mempersampingkan yang tidak 

penting atau bukan menjadi prioritas yang ditandai dengan 

perhatian menurun, penyelesaian masalah menurun, tidak sabar, 

mudah tersinggung, ketegangan otot sedang, tandan – tanda vital 

meningkat, mulai berkeringat, sering mondar mandir, sering 

berkemih dann sakit kepala.  
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(3) Cemas berat 

    Cemas berat sangat mengurangi persepsi individu, dimana 

individu cenderung untuk memusatkan perhatian pada sesuatu 

yang terinci dan spesifik, dan tidak dapat berfikir tentang hal 

yang lain. Individu memerlukan banyak arahan untuk dapat 

memusatkan pada suatu area lain ditandai dengan sulit berfikir, 

penyelesaian masalah buruk, takut, bingung, menarik diri, sangat 

cemas, kontak mata buruk, berkeringat banyak, bicara cepat 

rahang menegang, menggetarkan gigi, mondar mandir dan 

gemetar. 

(4) Panik 

     Panik adalah suatu kecemasan berhubungan dengan 

ketakukan dan teror, karena individu mengalami kehilangan 

kendali. Orang yang mengalami panik tidak mampu melakukan 

sesuatu walaupun dengan pengarahan, panik melibatkan 

disorganisasi kepribadian dengan panik terjadi peningkatan 

aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan 

pemikiran yang tidak rasional. 

2) Gejala psikologis 

(1) Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, 

mudah tersinggung 

(2) Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 

(3) Sulit konsentrasi, hypervigilance (siaga berlebihan) 

(4) Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang 

(5) Gangguan pola tidur, mimpi – mimpi yang menegangkan 

(6) Gangguan konsentrasi dan daya ingat 

(7) Libido menurun 

(8) Rasa menganjal di tenggorokan 
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(9) Rasa mual di perut 

 

2.3.6 Skala Ukur Kecemasan 

Beberapa skala penelitian dikembangkan untuk melihat seberapa besar 

tingkat kecemasan seseorang, salah satunya yaitu Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS), pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton 

pada tahun 1956. HARS menggunakan serangkaian pertanyaan dengan 

jawaban yang harus diisi oleh pasien sesuai dengan kondisi yang 

dirasakan oleh pasien tersebut. Jawaban yang diberikan merupakan 

skala angka 0, 1, 2, 3, atau 4 yang menunjukan tingkat gangguan dan 

setelah pasien menjawab sesuai apa yang dirasakannya, maka hasilnya 

dapat dihitung dengan menjumlahkan total skor yang didapat dari setiap 

soal pernyataan (Wahyudi, 2019). 

     HAM-A atau disebut juga HARS adalah salah satu skala peringkat 

pertama yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keparahan gejala 

kecemasan pada orang dewasa, dan remaja, serta masih banyak 

digunakan saat ini baik dalam pengaturan klinis dan penelitian. Skala 

terdiri dari 14 item, masing - masing ditentukan oleh serangkaian gejala, 

dan mengukur kecemasan psikis (mental agitasi dan tekanan psikologis) 

dan kecemasan somatik (keluhan fisik yang berhubungan dengan 

kecemasan) (American Thoracic Society 2021). 

     Berdasarkan penelitian (Ramdan 2018) HAM-A versi bahasa 

Indonesia memiliki sifat psikometri yang memuaskan dengan validitas 

dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kecemasan. 

(Clark & Donovan, 1994) dalam (Ramdan 2018). penerjemahan HAM-

A ke dalam versi bahasa lain telah dilakukan beberapa kali dan 

mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Dalam pengaturan penelitian 

klinis, HAM-A adalah ukuran yang andal dan valid untuk penilaian 

kecemasan global pada populasi remaja. 
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Skala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) penilaian kecemasan 

terdiri dan 14 item ( Ramdan 2018), meliputi: 

1) Perasaan Cemas firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah 

tersinggung. 

2) Ketegangan merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan 

lesu. 

3) Ketakutan: takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal 

sendiri dan takut pada binatang besar. 

4) Gangguan tidur: sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, 

tidur tidak pulas dan mimpi buruk. 

5) Gangguan kecerdasan: penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit 

konsentrasi. 

6) Perasaan depresi: hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada 

hobi, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari. 

7) Gejala somatik: nyeri pada otot-otot dan kaku, gertakan gigi, suara 

tidak stabil dan kedutan otot. 

8) Gejala sensorik: perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka 

merah dan pucat serta merasa lemah. 

9) Gejala kardiovaskuler: takikardi, nyeri di dada, denyut nadi 

mengeras dan detak jantung hilang sekejap. 

10) Gejala pernapasan: rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering 

menarik napas panjang dan merasa napas pendek. 

11) Gejala gastrointestinal: sulit menelan, obstipasi, berat badan 

menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah 

makan, perasaan panas di perut. 

12) Gejala urogenital: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, 

aminorea, ereksi lemah atau impotensi. 

13) Gejala vegetatif: mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, 

bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala. 
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14) Perilaku sewaktu wawancara: gelisah, jari-jari gemetar, 

mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat 

dan napas pendek dan cepat. 

Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan 

kategori: 

1) 0 = Tidak ada gejala sama sekali 

2) 1 = Satu dari gejala yang ada 

3) 2 = Sedang atau separuh dari gejala yang ada 

4) 3 = Berat atau lebih dari setengah gejala yang ada 

5) 4 = Sangat berat semua gejala ada 

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor 

dan item 1- 14 dengan hasil: 

1) Skor kurang dari 14 = Tidak ada kecemasan. 

2) Skor 14 – 20 = Kecemasan ringan. 

3) Skor 21 – 27 = Kecemasan sedang. 

4) Skor 28 - 41 = Kecemasan berat 

5) Skor 42 - 56 = Panik 
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2.4 Kerangka Teori 

     Kerangka teori merupakan sebuah diagram yang menjelaskan alur sebuah 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Hubungan lama Hospitalisasi Anak Usia 2 - 5 Tahun 

Dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua Di Ruang Lanan RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

     Tahap yang penting dalam suatu penelitian dalam menyusun kerangka 

konsep. Konsep adalah abstruksi dari suatu realitas agar dapat 

dkomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan terkaitnya 

antar variabel (baik variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti). 

Kerangka konsep akan membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan 

dengan teori (Nursalam, 2014). 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : diteliti 

 : tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Lama Hospitalisasi Anak Usia 2 – 5 

tahun Dengan Tingkat Kecemasan Orang tua Di Ruang Lanan RSUD 
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3.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sementara atau jawaban sementara terhadap 

masalah pada suatu objek yang diteliti ( Samidi, 2015 ). Hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

H0:  Tidak terdapat hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan 

tingkat kecemasaan orang tua di ruang anak RSUD Sultan Imanuddin 

pangkan bun 

H1: Terdapat hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan 

tingkat  kecemasaan orang tua di ruang anak RSUD Sultan Imanuddin 

pangkalan bun 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode PenelitianS 

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Tempat dan Waktu Penelitian. 

 

4.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang Lanan di Rumah Sakit Sultan 

Imanuddin. 

 

4.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 November – 8 Desember 2021. 

4.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penel antitatif dengan desain penelitian 

purposive sampling dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Kuantitatif 

merupakan jenis penelitian data yang berbentuk numerik atau angka dan 

purposive sampling merupakan jenis penelitian pengambilan sampel dengan 

menentukan kriteria - kriteria tertentu, sedangkan consecutive sampling adalah 

teknik penentuan sampling dimana semua subyek yang datang dan memenuhi 

kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang 

diperlukan terpenuhi. (Sastroasmoro & Ismael 2014). 
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4.3 Kerangka Kerja 

     Kerangka operasional atau kerangka kerja merupakan langkahlangkah 

dalam aktivitas ilmiah, mulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya, 

yaitu kegiatan sejak awal dilaksanakannya penelitian (Nursalam, 2013). 

Identifikasi Masalah 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1   Kerangka Kerja Hubungan Lama Hospitalisasi Anak Usia 2 – 5 tahn Dengan 

Tingkat Kecemasan Orang Tua di Ruang Lanan RSUD Sultan Imanuddin 

Pangkalan Bun 

Populasi 

Orang tua anak yang menjalani hospitalisasi di Rumah Sakit Sultan 

Imanuddin berjumlah 78 orang 

Sampel 

Orang tua anak yang menjalani hospitalisasidi Rumah Sakit 

Imanuddin berjumlah 39 orang 

Sampling 

Purposive Sampling 

Desain Penelitian 

Consecutive Sampling 

Pengumpulan data 

Lembar observasi dan kuesioner 

Pengolahan Data 

(Editing, Coidng, Scoring, Tabuliting) 

Analisis Data 

Univariat, Bivariat (Wilcoxon) 

Kesimpulan 

H1 diterima karena nilai sig p<0,05 yaitu p=0,000 
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4.4 Populasi, Sampel 

4.4.1 Populasi 

     Populasi merupakan subyek penelitian atau obyek dengan 

karakteristik tertentu yang akan di teliti (Notoatmodjo, 2015). Populasi 

penelitian ini merupakan orang tua yang anaknya menjalani hospitalisasi 

di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, yaitu sebanyak 78 pasien. 

 

4.4.2 Sampel  

     Sampel penelitian adalah bagian yang diambil dari populasi dengan 

berbagai cara yang bersifat jelas, lengkap yang dianggap bisa mewakili 

sebagian dari populasi Sugiyono (2016). Dalam penelitian ini tidak 

seluruh anggota populasi diambil menjadi sampel, melainkan hanya 

sebagian dari populasi saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang 

dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, 

tenaga.dan jumlah populasi yang terlalu banyak. Oleh karena itu sampel 

yang diambil harus betul-betul sangat representatif (benar-benar 

mewakili). Populasi dalam penelitian ini berjumalah 78 orang dalam 1 

bulan terakhir. Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah : 

n = 50 /100 % × N 

n = 10/ 15% ×  N 

Keterangan : 

n :  Besar sampel 

N : Besar populasi  

Penghitungan sampel dengan menggunakan rumus tersebut adalah: 

n = 50 % × N 

n = 0,5× 78  

n = 39 



51 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh ukuran (n) dalam 

penelitian ini sebanyak 39 orang yang akan dijadikan ukuran sampel 

penelitian. 

 

4.4.3 Sampling  

     Sampling merupakan proses menyeleksi porsi dan populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan teknik Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik 

pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

menentukan kriteria - kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut :  

1) Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili 

dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel 

(Notoatmodjo, 2002) yaitu :  

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :  

(1) Orang tuayang anak yang mengalami hospitalisasi di rumah sakit 

(2) Sehat jasmani dan rohani 

(3) Anak yang di rawat ber usia 2-5 tahun 

(4) Bersedia menjadi responden 

2) Kriteria Ekslusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian 

(Notoatmodjo, 2002). Kriteria eksklusi penelitian ini adalah : 

(1) Orang tua dalam keadaan sakit fisik dan kejiwaan 

(2) Responden  tidak mengikuti prosedur yang sudah di buat peneliti 

(3) Mengkonsumsi obat – obatan sebagai doping 
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4.5 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1 Identifikasi Variabel 

     Variabel merupakan perilaku atau karakteristik yang memberikan 

nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain - lain) (Nursalam, 

2013). Variabel dalam penelitian ini mencakup dua variabel yaitu 

variabel dependen (bebas) dan variable independen (terikat). 

1) Variabel Bebas (independent variable) 

     Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2019). Pada penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah lama 

hospitalisasi anak. 

2) Variabel Terikat (dependen variable) 

     Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Pada 

penelitian ini variabel terikat yang diteliti adalah tingkat kecemasan 

orang tua. 

 

4.5.2 Definisi Operasional Variabel 

     Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut, sehingga 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran 

secara cermat terhadap suatu obyek atau fenomena. Pada definisi 

operasional dirumuskan untuk kepentingan akurasi, komunikasi, dan 

replikasi (Nursalam, 2015). Definisi operasional variabel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Definisi operasional hubungan lama  hospitalisasi anak dengan tingkat 

kecemasan orang tua. 
 

No Variabel 

Penelitian  

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Krikteria 

1 1. Variabel 

Independen 

: lama 

hospitalisasi

anak usia 2 

– 5 tahun 

 

Waktu yang 

diperlukan 

oleh 

seseorang 

untuk 

dirawat di 

rumah sakit 

untuk 

menjalani 

terapi dan 

perawatan 

sampai 

pemulanga

nnya 

kembali ke 

rumah.  

 

Singkat 

 Lama 

Lembar 

Observa

si 

Ordinal   Lebih dari 

3 Hari 

 Kurang 

dari3 Hari 

(Depkes 

RI. 2005, 

Kementer

ian 

Kesehatan 

2011). 

2 Variabel 

Dependen : 

Tingkat 

keccemasan 

orang tua 

Keadaan 

emosional 

yang tidak 

mengenakk

an 

manakala 

seseorang 

merasa 

terancam 

oleh suatu 

situasi yang 

dianggap 

membahaya

kan dan 

tidak dapat 

diatasi.  

 

1.Respon Fisiologi  

2.Respon Psikologi  

Kuesion

er  

 

Ordinal  

 

1. Tidak ada 

kecemasan= 

<14 

2. Cemas 

Ringan= 14 - 

20 

3. Cemas 

Sedang =  

21 - 27  

4. Cemas  

Berat =  

28 - 41 

5. Panik = 42 

– 56 

(Ramdan 

2018) 
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4.6 Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan pada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang di perlukan dalam suatu penelitian. 

Langkah – langkah pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian 

dan teknik instrumen yang di gunakan (Nursalam, 2015). Dalam melakukan 

penelitian ini prosedur yang dilakukan pertama yaitu mengurus surat izin ke 

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Setelah mendapatkan surat izin 

kemudian memberikan penjelasan kepada calon responden tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, prosedur penelitian dan apabila bersedia 

menjadi responden dipersilahkan untuk menandatangani inform consent. 

Responden dipilih sesuai dengan kriteria sampel yang telah dibuat, kemudian 

menjelaskan kontrak waktu penelitian kepada responden sesuai dengan waktu 

yang telak ditentukan.  

 

4.7 Instrumen Penelitian 

     Instrumen penelitan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala alat yang dipakai 

untuk memperoleh, mengelola dan menginterprestasikan informasi dari para 

responden yang dilakukan dengan pola pengkuran yang sama (Nasir, 2011). 

Variabel terikat untuk penelitian ini adalah tingkat kecemasan orang tua. Alat  

ukur yang digunakan untuk tingkat kecemasan yaitu lembar kuesioner dengan 

bantuan Hamilton Anxiety Rating Scale (HAR-S) dan alat ukur lama 

hospitalisasi anak adalah Lembar Observasi 
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4.8 Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.9.1 Pengolahan Data 

Pengolahan data menurut Notoatmodjo (2012), meliputi : 

1) Editing 

     Data yang terkumpul baik data kualitatif maupun kuantitatif yang 

harus dibaca sekali lagi untuk memastikan apakah data dapat 

digunakan sebagai bahan analisis atau tidak (Notoatmodjo, 2012). 

Melakukan pemeriksaan tingkat kecemasan orang tua dengan 

meminta responden mengisi lembar persetujuan sebagai responden 

penelitian. 

2) Coding 

     Pemberian skor atau nilai di setiap item atau jawaban yang sudah 

ditentukan.Data yang terkumpul dapat berupa angka, kata atau 

kalimat (Notoatmodjo, 2012). 

(1) Data Umum 

a) Umur 

Umur 20 – 25   : 1 

Umur 26 – 35    : 2 

Umur 36 – 45    : 3 

Umur 46 – 55   : 4 

Umur 56 – 65   : 5 

b) Jenis Kelamin 

Laki - Laki     : L 

Perempuan    : P 

(2) Data Khusus 

a) Tingkat Kecemasan 

Tidak ada kecemasan : 0 

Cemas Ringan  : 1 

Cemas Sedang  : 2 
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Cemas Berat   : 3 

Panik    : 4 

b) Lama Hospitalisasi 

< 3 Hari    : 1 

> 3 Hari   : 2 

3) Scoring 

     Memberikan nilai untuk setiap pertanyaan dan menentukan nilai 

terendah dan tertinggi, tahapan ini dilakukan setelah peneliti 

menentukan kode jawaban atau hasil observasi sehingga setiap 

jawaban responden dapat diberikan skor (Arikunto, 2010). Dalam 

penelitian ini skor untuk kusioner kecemasan yaitu  kurang dari 14 

tidak ada kecemasan, 14 – 20 cemas ringan, 21 – 27 cemas sedang, 

28 – 41 cemas berat, 42 – 56 panik. 

4) Tabulating 

     Membuat tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau sesuai 

keinginan peneliti. Tabel yang dibuat merupakan tabel data yang 

sesuai kebutuhan analisis (Notoatmodjo, 2012). Pada tahap tabulating 

peneliti akan mengolah data menjadi lebih sederhana sehingga lebih 

bermakna untuk diterjemahkan atau diartikan. Misal ditotal, 

diratakan baik per observasi maupun perindikasi observasi Analisis 

Data. 

4.8.2 Analisa Data 

1) Analisis Univariat 

     Analisis Univariat dilakukan untuk dapat mengetahui distribusi 

frekuensi masing - masing variabel, baik variabel bebas dan variabel 

terikat dan karakteristik responden. Variabel dalam penelitian ini 

yang akan diukur yaitu variabel bebas/dependen adalah tingkat 

kecemasan orang tua dan variabel independen adalah  hospitalisasi 

anak.  
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2) Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat digunakan untuk membandingkan persamaan 

atau perbedaan antara dua variable. Variabel yang akan dilihat yaitu 

variable bebas dan variable terikat yakni hubungan hospitalisasi anak 

dengan Kecemasan orang tua. Metode analisis statistik yang 

digunakan adalah uji wilcoxon untuk mengukur kesesuaian data yang 

dari dua variable yang berbeda. 

 

4.9 Etika Penelitian 

     Dalam melaksanakan sebuah penelitian khususnya jika menjadi subjek 

penelitian yaitu manusia, maka penelitian harus memahami dasar manusia. 

Manusia memiliki sebuah kebebasan dalam menentukan dirinya, sehingga 

penelitian yang akan dilaksanakan akan benar-benar menjunjung tinggi 

kebebasan manusia (Hidayat dalam Nirmolo 2018). Etika yang harus 

diperhatikan antara lain : 

1) Inform Concent (Persetujuan) 

     Inform Concent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden. Inform Concent diberikan sebelum penelitian dilakukan, dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya 

adalah agar subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian, dan mengetahui 

dampaknya. Jika subyek bersedia, maka mereka harus menandatangani 

lembar persetujuan, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati hak responden. 

2) Anonimity (Tanpa nama) 

     Anonimity menjelaskan bentuk penelitian pada lembar alat ukur dengan 

tidak memberikan atau mencantumkan nama responden, dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. Responden memiliki hak 

untuk tidak diketahui identitasnya dan dijamin bahwa data yang sudah 

dikumpulkan dari responden melalui data rekam medis harus dirahasiakan. 
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3) Confindentiality (Kerahasiaan) 

          Confidentiality menjelaskan bahwa peneliti akan menjamin 

kerahasiaan peneliti baik informasi maupun masalah - masalah lainnya. 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh 

peneliti, maka hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan oleh hasil 

penelitian. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun  yang berada di daerah 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. RSUD Sultan Imanuddin berlokasi di 

Jalan Sutan syahrir, Kecamatam Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. 

RSUD Sultan Imanuddin didirikan pada tahun 1979 dan diresmikan pada 

tanggan 18 Maret 1992, dan saat ini telah menjadi rumah dengan terakreditasi 

paripurna pada tahun 2017 dan telah ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B 

pada tahun 2018. Perawat yang bekerja di RSUD Sutlan Imanuddin 

Pangkalan Bun sebanyak 186 perawat dengan total 3 ruangan rawat jalan 

yaitu, IGD, poliklinik, ruang hemodialisa, dan sebanyak 232 ruangan rawat 

inap yang terbagi menjadi beberapa bagian ruangan seperti, VVIV, VIV, 

Ruang Isolasi, Sindur (penyakit dalam khusus pria), Akasia (penyakit dalam 

khusus wanita), Ruang Lanan (ruang perawatan anak), Ruang Bengkirai 

(kebidanan), Ruang Perinatologi, ICU, Bedah Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Rumah Sakit Sultan Imanuddin 
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5.2 Hasil Penelitian 

 Pada penelitian ini disajikan hasil penelitian berupa data umum yang 

meliputi karakteristik responden yaitu umur dan jenis kelamin. Pada data 

khusus disajikan berupa hasil tabulasi hubungan lama hospitalisasi anak usia 

2- 5 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang lanan RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun.  

5.2.1 Data Umum 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

 

 

 Berdasarkan table 5.1 dapat diketahui bahwa responada 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan  table 5.1 diatas, dapat diketahui bahawa responden 

sebagian besar berumur 26-35 tahun (56. 4%) 

2)  Jenis Kelamin  

 

 

 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Ruang 

lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 2021. 

Kategori Umur Frekuensi Persentase(%) 

17-25 7 17.9 

26-35 22 56.4 

36-45 8 20.5 

46-55 2 5.1 

56-65 0 0 

Total 39 100 

Tabel 5.2 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Ruang lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

2021. 
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Berdasarkan table 5.2 diatas, dapat diketahui bahwa responden 

sebagian besar berjenis kelamin Perempuan sebanyak 35 (89,7%). 

5.2.2 Data Khusus 

Data khusus akan menyajikan hasil tabulasi hubungan lama 

hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua 

di ruang lanan RSUD Sultan Immanuddin Pangkalan Bun.  

1) Tingat kecemasan orang tua anak usia 2 – 5 tahun di RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021. 

 

 

Kategori 

Kecemasana 

N % Mean SD Min-Max 

Tidak ada 

kecemasan 

1 2.6 2.51 0.72 0-3 

Cemasa ringan 2 5.1    

Cemas sedang 12 30.8    

Cemasa berat 24 61.5    

Panik 0 0    

Total 39 100    

 

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa tingkat kecemasan orang tua 

di ruang lana RSUD Sultan Immanuddin Pangkalan Bun sebagian 

Jenis Kelamin Frekuensi  Presentase (%) 

Laki-laki  4 10.3 

Perempuan 35 87.7 

Total  39 100 

Tabel 5.3 Tingat kecemasan orang tua anak usia 2 – 5 tahun di 

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021 
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besar memiliki tingkat kecemasan  berat sebanayak 24 responden 

(61.5%). 

2) Hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat 

kecemasan orang tua di ruang lanan RSUD Sultan Imanuddin. 

 

 

 

Kategori ekuensi  Presentase (%) 

Singkat 11 28.2 

Lama 28 71.8 

Total  39 100 

 

Pada tabel 5. 4 menunjukkan lama hospitalisasi anak di ruang 

lanan RSUD Sultan Immanuddin Pangkalan Bun. Sebagian besar 

lama sebesar 28 responden (71.8%). 

3) Hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun dengan tingkat 

kecemasan orang tua di ruang lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan 

Bun. 

Tabel 5.5 Hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun 

dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang Lanan 

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 

 
Lama rawat – Kecemasan 

Uji Wilcoxon 

Nilai 0,000 

 

Pada tabel 5.5 didapatkan hasil uji Wilcoxon dengan nilai p value = 0.000 

dimana p value < 0,05 artinya hipotesis H0 ditolak dan H1 di terima. 

 

Tabel 5.4 Hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun 

dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang lanan 

RSUD Sultan Imanuddin . 
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5.3 Pembahasan 

5.3.1 Mengidentifikasi Tingat kecemasan orang tua anak usia 2 – 5 tahun di 

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021. 

     Berdasarkan hasil penelitian tingkat kecemasan orang tua di ruang 

lanan ( anak ) di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 

didapatkan hasil bahwa sebanyak 24 orang tua mengalami cemas berat 

dengan persentase (61,5%), cemas ringan sebanyak 2 orang (5,1%), 

cemas sedang 12 orang (30,8%), panik 0 orang (0%), sedangkan yang 

tidak mengalami kecemasan hanya sebanyak 1 orang dengan persentase 

(2,6%), dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

banyak orang tua yang mengalami kecemasan. Dari hasil pengamatan, 

peneliti melihat fakta bahwa kecemasan orang tua yang berat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti, Anak yang menjalani 

hospitalisasi adalah anak pertama dalam keluarga, anak baru pertama 

kali dirawat dan anak merupakan pasien berulang yang rutin keluar 

masuk rumah sakit. Berdasarkan opini peneliti, penelitian diatas 

menunjukan bentuk kecemasan orang tua yang anaknya mengalami 

hospitalisasi. Munculnya kecemasan orang tua diakibatkan dari 

lamanya hospitalisasi anak, kondisi anak yang rewel dan kesehatan 

anak yang tidak stabil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Darmawan (2011) mengenai kecemasan orang tua yang 

anaknya dirawat di RSUD Zaenoel Abidin diperoleh hasil sebanyak 

37% orang tua mengalami kecemasan berat. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mia Audina, dkk, yang dilakukan di RSUP Prof. 

Dr. R. D. Kandou Manado bulan Februari 2017 dengan subjek orang tua 

yang mendampingi hospitalisasi anak menyatakan bahwa, respon 

kecemasan orang tua menjadi hal umum yang terjadi ketika kesehatan 

anak terganggu khususnya jika anak hingga menjalani hospitalisasi, 

apabila terdapat pengalaman yang mengganggu kehidupan anaknya 
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maka orang tua akan merasa stress dan cemas, hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan anak merupakan bagian penting dari kehidupan orang 

tuanya. Dalam menjalankan peran yang dimiliki sering kali orang tua 

dihadapkan pada kondisi sulit yang dapat menyebabkan kecemasan. 

Terlebih bila ada anggota keluarga yang sakit, sementara pada saat yang 

bersamaan juga dituntut untuk menjalankan peran ditempat lain. Konflik 

sering muncul, apakah berada di rumah atau menunggui anaknya yang 

sedang dirawat di rumah sakit (Supartini, 2014). Menurut Apriany 

(2013), respon kecemasan orang tua juga dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti penyakit yang diderita oleh anak, perawatan 

maupun pelayanan yang kurang menyenangkan. Dimana hal tersebut 

berdampak pada proses penyembuhan anak.  

     Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Farida (2018) 

yang berjudul Differences effect of progressive musclle relaxation 

therapy and Supportive therapy on parents anxiety with children 

hospitalization at RSUD.Dr.R Soedjono Selong At East Lombok 

mengatakan bahwa orang tua sebagai responden mengalami kecemasan 

dan merasakan banyak keluhan fisik seperti ketegangan otot, merasa 

pusing , nyeri/sakit anggota badan, susah tidur, pikiran tidak tenang, 

perasaan sedih, gelisah, kurangnya kemampuan berfikir. Masalah ini 

sesuai dengan kuisioner kecemasan yang digunakan sebagai alat 

penelitian oleh peneliti Hamilton Anxiety Rank Scale/HARS.  

5.3.2 Mengidentifikasi lama hospitalisasi anak usia 2 – 5 tahun di ruangan 

Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021.  

     Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di ruangan 

Lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bahwa karakteristik 

responden berdasarkan lama hospitalisasi pada anak sebagian besar 

dirawat dalam kategori lama yaitu sebanyak 28 orang (71,8%) dan 

sebagian kecil anak dirawat dalam kategori singkat yaitu sebanyak 11 
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orang (28,2%). Hal ini membuat peneliti berpendapat bahwa rentang 

waktu perawatan anak di rumah sakit masih rata – rata tergolong lama. 

Dari hasil pengamatan peneliti mendapatkan fakta bahwa banyak anak 

mengalami rerata hari rawat yang lama disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti : riwayat penyakit sebelum masuk rumah sakit tergolong berat, 

ada beberapa penyakit penyerta, anak menolak dilakukan tindakan 

keperawatan, kurangnya adaptasi perawat dengan anak sehingga anak 

menjadi lebih rewel dan susah diajak bekerjasama.  

     Berdasarkan opini peneliti, penelitian di atas maka hospitalisasi di 

rumah sakit memerlukan kerjasama yang baik antara pasien, keluarga 

pasien, perawat dan petugas kesehatan lainnya untuk mempercepat 

kesembuhan pasien terutama anak - anak yang masih perlu 

menyesuaikan diri dengan keadaan rumah sakit dan penyakit yang 

dideritanya. Perawat juga perlu memberikan pengarahan kepada orang 

tua pasien yang mengalami stress atau kecemasan selama anak dirawat 

di rumah sakit. 

Hospitalisasi merupakan masalah yang tidak diharapkan oleh semua 

orang terutama anak – anak karena harus menjalani beberapa prosedur 

tindakan dan pemeriksaan apalagi dalam kurun waktu yang tergolong 

lama (Polyt & Back, 2012).  

     Menurut Nursalam (2015) Dirawat di rumah sakit merupakan krisis 

utama yang dialami oleh seorang anak. Hal ini disebabkan karena anak 

mengalami stress akibat perubahan, baik terhadap status kesehatan 

maupun kondisi lingkungan sehari hari. Reaksi anak dalam mengatasi 

krisis tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pemulihannya, 

pengalaman sebelumnya terhadap proses sakit dan dirawat serta sistem 

dukungan (support system). Perawat perlu memahami konsep 

hospitalisasi dan prinsip prinsip asuhan keperawatan untuk memberikan 

pelayanan terbaik dalam proses penyembuhan pasien.  
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5.3.3 Menganalisis hubungan lama hopitalisasi anak usia 2 – 5 tahun terhadap 

tingkat kecemasan orang tua di ruangan Lanan RSUD Sultan Imanuddin 

Pangkalan Bun tahun 2021. 

     Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil didapatkan hasil p value 

0,000 yang berarti Ada hubungan lama hospitalisasi anak dengan 

tingkat kecemasan orang tua di ruang lanan ( anak ) di RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021, hal ini sejalan dengan fakta 

yang didapatkan di ruangan bahwa dalam menjalankan peran orang tua 

dihadapkan pada kondisi yang sulit dimana semakin lama hari rawat 

anak maka semakin cemas orang tua memikirkan kondisi anaknya. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan darmawan (2011) 

mengenai kecemasan orang tua yang anaknya dirawat di RSUD Zaenoel 

Abidin diperoleh hasil sebanyak 37% orang tua mengalami kecemasan 

berat.  

Berdasarkan opini peneliti, penelitian diatas dapat dilihat dari lamanya 

hospitalisasi anak menunjukan bahwa semakin lama anak menjalani 

hospitalisasi maka orang tua akan semakin cemas ditunjukkan dengan 

mencari alternatif lain untuk kesembuhan anak. Jika waktu hospitalisasi 

anak masih tergolong singkat maka orang tua akan mengupayakan yang 

terbaik sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh rumah sakit. 

Apabila dilihat dari seringnya anak menjalani hospitalisasi maka orang 

tua masih merasakan kecemasan serta kekhawatiran yang sama dengan 

pengalaman mendampingi hospitalisasi pertama anak. 

     Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Aziza (2018) dapat 

disimpulkan bahwa Perasaan yang muncul pada orang tua yang sedang 

mendampingi hospitalisasi anak berupa perasaan takut, rasa bersalah, 

mudah bingung, serta perasaan sedih. Hal ini diakibatkan oleh proses 

hospitalisasi yang harus dialami oleh anak, lamanya proses hospitalisasi 

yang harus dijalani oleh anak, selain itu kondisi anak yang mudah rewel 
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dan kondisi kesehatan anak yang tidak stabil selama menjalani 

hospitalisasi.   
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sebagian besar tingkat kecemasan orang tua di ruang lanan RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021dalam kategori cemas 

berat. 

2. Sebagian besar lama hospitalisasi anak di ruang lanan RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 dalam kategori lama. 

3. Ada hubungan lama hospitalisasi anak dengan tingkat kecemasan orang 

tua di ruang lanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi Peneliti 

     Hasil penilitian ini diharapkan menambah wawasan peniliti dalam 

mengaplikasikan asuhan keperawatan keperawatan anak. 

2. Bagi Rumah Sakit 

      Bagi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di harapkan untuk 

meningkatkan pelayanan keperawatan kepada pasien sehingga rerata 

lama hospitalisasi anak dapat berkurang dari hasil yang selama ini 

didapatkan di rumah sakit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini 

ada beberapa keterbatasan keterbatasan yang dialami Peneliti. Untuk 

peneliti selanjutnya, pertimbangkan untuk menanyakan kuesioner kepada 

responden atau menggunakan metode penilaian lain yang lebih objektif, 
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sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Selain itu pertimbangkan 

untuk melibatkan petugas ruangan dalam proses pengambilan data agar 

didapatkan data yang lebih akurat. 

4. Bagi Responden 

     Bagi responden diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan orang tua dan sebagai informasi bagi orang tua tentang 

pentingnya memperhatikan status kesehatan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abadi, Citra (2013). Konstruksi Makna Sosialita Bagi Kalangan Sosialita di Kota 

Bandung (Studi Fenomenologi tentang Konstruksi Makna Sosialita Bagi 

Kalangan Sosialita di Kota Bandung), Program Studi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 

Bandung, 1-15. 

Abbasi Fakhravari,A.,et a.2018. The effect Of Foot Reflexology Massage On The 

Sleep Quality Of Elderly Women With Restless Leg 

Sindrome.JCCNC,4(2).pp.96-103 

Abd. Nasir, Abdul Muhith, Ideputri (2011), Metodologi Penelitian Kesehatan, Mulia 

Medika, Yogyakarta.. 

Agieska Amalia (2018). Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Kecemasan Anak Usia 

Prasekolah selama Masa Hospitalisasi. 

Andri, dan Yenny Dewi P. 2017.Teori Kecemasan Berdasarkan Psikoanalisis Klasik 

dan Berbagai Mekanisme Pertahanan Terhadap Kecemasan.Jurnal Maj 

Kedokteran Indonesia.Vol 57 Nomor 7. 

Annisa, DF .,Ifdil. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia). 

Jurnal Konseler. Volume 5.Nomor 1.Hal : 94-99 

Apriany, D 2013, Hubungan Antara Hospitalisasi Anak Dengan Kecemasan Orang 

Tua, Jurnal Keperawatan Sudirman (The Soedirman Journal of Nursing), vol. 

8 no. 2, Hal: 92-104. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 

Bachri, S., Cholid, Z. dan Rochim, A. 2017.Perbedaan Tingkat Kecemasan Pasien 

Berdasarkan Usia , Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman 

Pencabutan Gigi Di RSGM FKG Universitas Jember. e-Jurnal Pustaka 

Kesehatan. 5(1).pp.138–144 

Craven & Hirnle. 2017. Pengertian Edukasi. Suliha 

Donsu, Jenita DT. (2017). Psikologi Keperawatan.Yogyakarta : Pustaka Baru Press 



71 
 

 

Freud, Sigmund. (2006). Pengantar umum psikoanalisis. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar// Abivian, Muhibbu. (2015). Teori psikoanalisis sigmund freud. 

Fatma Laili Khoirun Nida, Zikir Sebagai Psikoterapi Dalam Gangguan Kecemasan 

Bagi Lansia, Jurnal Konseling Religi 5, No. 1 (2014):137 

Gaghiwu, L., Ismanto, A. Y., & Babakal, A 2013, Hubungan Perilaku Caring 

Perawat dengan Stress Hospitalisiasi Pada Anak Usia Toddler di IRINA E 

BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Ejournal Keperawtan (e-Kp), 

vol.1, no.1. 

Hawari, Dadang. 2011. Manajemen Stres Cemas dan Depresi. Jakarta: Balai Penerbit 

FKUI 

Hidayati, Wahyu catur, Dwi heppy Rochmawati, and Targunawan. 2014. “Pengaruh 

Terapi Religius Zikir Terhadap Peningkatan Kemampuan Mengontrol 

Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Halusinasi Di RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang.” Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan (JIKK): 

1–9. 

Inggriani, T. (2016).Pengalaman perawat mengatasi dampak hospitalisasi pada anak 

di rumah sakit umum daerah Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Jurnal Ilmu 

Kesehatan , 10. 

Kushariyadi, Setyoadi. 2011. Terapi Modalitas Keperawatan Pada Klien 

Psikogeriatrik. Penerbit: Salemba Medika. Jakarta. 

Kyle & Carman.(2015). Buku Ajar Keperawatan Pediatri Edisi 2. Diterjemahkan 

Oleh Devi Yulianti Dan Dwi Widiarti. Jakarta: EGC. 

Lumiu, Stella Engel., dkk. (2013) Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat 

Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Di Usia Prasekolah Di Irinae 

BLU RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado. Ejournalkeperawatan (e-kp) 

Volume 1 Nomor 1. 

Natalia, R. N., Malinti, E. and Elon, Y. (2020) „Kesiapsiagaan Remaja Dalam 

Menghadapi Wabah Covid-19‟, Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis. 

Notoatmodjo, S, 2012, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta.  

Notoatmodjo, S, 2012, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 



72 
 

 

Noorlaila, Iva. 2010. Panduan Lengkap Mengajar Paud. Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher. 

Nursalam.(2013). Konsep Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: 

Salemba Medika. 

Perry & Potter (Erik Erikson). (2009). Fundamental Keperawatan, Edisi 7, 

terjemahan (Federderika, A): Salemba Medika: Jakarta. 

Potts & Mandleco. 2012. Pediatric Nursing; Caring for Children and Their Families. 

3rd ed. Clifton Park. New York. 

Pranoto Iskandar, 2012, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, 

Edisi Kedua, Cianjur, Penerbit IMR Press. 

Ratih, A.N. (2012). Hubungan Tingkat Kecemasan Terhadap Koping Siswa SMUN 

16 Dalam Menghadapi Ujian Nasional.Skripsi.Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Indonesia. Depok 

Rakhmat, Jalaludin. (2015). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset 

Rahmawati, S., Yusainy, C. A., & Nurwanti, R. (2014).Selfie: Peran jenis komentar 

terhadap hubungan antara kecemasan sosial dan perilaku agresif, perilaku 

selfie Program Studi Psikologis, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas 

Brawijaya Malang. 

Rennick, E, J., Doughherty, G., Chambers, C., Stremler, R., Childerhose, E. J, Stack, 

M, D., Harrison, D., Chambhell, Y. M., Palmer, D. K., Zhang, X., Hutchson, 

J.(2014).Children’s psychological and behavioral reponses following 

pediatric intensive care unit hospitalization: The caring Intensively Study. 

Jurnal Bmc Pediatric, 14 (276), 1471-2431. 

Samidi,  2015. Pengaruh strategi pembelajaran student team heroic leadership 

terhadap kreativitas belajar matematika pada siswa smp negri 29 medan t.p 

2013/2014. 

Sari, F. S., & Sulisno, M. (2012).Hubungan Kecemasan Ibu Dengan Kecemasan 

Anak Saat Hospitalisasi Anak. Jurnal Nursing Studies Vol. 1 Nomor.1 : 51-59. 

Setiawan dkk.(2014). Keperawatan anak & tumbuh kembang (pengkajian dan 

pengukuran). Yogyakarta: Nuha Medika. 



73 
 

 

Sjamsuhidajat R, De Jong W, Editors. Buku Ajar Ilmu Bedah Sjamsuhidajat-De 

Jong.Sistem Organ dan Tindak Bedahnya (1). 4th ed. Jakarta: Penerbit Buku 

Kedokteran EGC; 2017. 

Supartini, Y. (2012). Konsep dasar keperawaatan anak. Jakarta: EGC. 

Suryanti., Sodikin., &Yulistiani, L. (2012).Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai dan 

Origami Terhadap Tingkat Kecemasan Sebagai Efek Hospitalisasi Pada Anak 

Usia Pra Sekolah di RSUD dr. R. Goetheng Taruna Dibrata Purbalingga. 

Sundeen & Stuart. (2015). Buku Saku Keperawatan Jiwa.. Jakarta: EGC. 

Soetjningsih, IG. N. Gde Ranuh.2013, Tumbuh Kembang Anak Edisi 2. Jakarta 

Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 2-18 

Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, 

dan r&d. Bandung: Alfabeta. 

Suwoyo, 2017.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Anak Autistik di 

Sekolah Berkebutuhan Khusus Kota Kediri.Jurnal Ilmu Kesehatan, 5(2), 

pp.115-27. 

Taylor, D. L. (2016).Psikofarmakologi. Dalam G. W. Stuart (Eds.), Prinsip dan 

Praktek Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart (Buku 2 pp 440 - 477). 

Singapore : Elsevier. 

Tewuh, Wahongan, & Onibala, 2013 Hubungan Kominkasi Terapeutik Perawat 

dengan Stress Hospitalisasi Pada Anak Usia Sekolah 6 – 12 tahun di Irina E 

Blu Rsup Prof. Dr. R. D. Kando Manado. Ejournal keperawatan (e-kep) vol. 

1, Diakses pada tanggal 24 juli 2017. 

Tamsuri.Anas. 2004. Komunikasi dalam Keperawatan. Jakarta: Penerbit Buku 

Taylor, S.E. (2003). Health psychology.McGraw-Hill Hinger Education. 

Tewuh, Wahongan, & Onibala, 2013 Hubungan Kominkasi Terapeutik Perawat 

dengan Stress Hospitalisasi Pada Anak Usia Sekolah 6 – 12 tahun di Irina E 

Blu Rsup Prof. Dr. R. D. Kando Manado. Ejournal keperawatan (e-kep) vol. 

1, Diakses pada tanggal 24 juli 2017. 

Townsend, M. C, 2009, Psychiatric Mental Healt Nursing : Concepts of Care in 

Evidence-BasedPractice (6th ed.), Philadelphia : F.A. Davis 



74 
 

 

Ulva Ulandari. (2011). Hubungan antara Kestabilan Emosi dan Penerimaan 

Diridengan Kecemasan Komunikasi Interpersonal pada Remaja. 

Skripsi.Fakultas Kedokteran-UNS. 

Uwoyo, 2017.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Anak Autistik di 

Sekolah Berkebutuhan Khusus Kota Kediri.Jurnal Ilmu Kesehatan, 5(2), 

pp.115-27. 

Utami, A., & Lestari, W. (2012).Perbedaan Tingkat Kecemasan Primigravida 

dengan Multigravida dalam Menghadapi Kehamilan.Jurnal Ners Indonesia, 

1(02). 

Wahyudi, I., Bahri, S. and Handayani, P. (2019) „Aplikasi Pembelajaran Pengenalan 

Budaya Indonesia‟, V(1), pp. 135–138. doi: 10.31294/jtk.v4i2 

Wawan dan Dewi, 2010, Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

Manusia, Yogyakarta : Nuha Medika 

Wulandari , VL. (2016). Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Perawat Dengan 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien Di Ruang Perawatan Intensif Rsud 

Dr. Moewardi. Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro. 

Wong, D.L., Hockenberry, M., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, P. 

(2009).Buku ajar keperawatan pediatrik edisi 6. Jakarta: EGC 

Yunus, A.(2014). Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013. 

Bandung: Refika Aditama. 

Zakariah, M. F. (2015). Validation of the Malay Version of the Amsterdam 

Preoperative Anxiety and Information Scale / APAIS.Department of 

Anaesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medicine University of Malay, 

Vol. 70. 

 



 

 
 

LAMPIRAN 1 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 2 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 3 

 



 
 

 

LAMPIRAN 4 

 

 

  



 
 

 

DOKUMENTASI  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

SURAT PERSETUJUAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : L/P 

Alamat  : 

Menyatakan telah mendapat penjelasan mengenai penelitian : 

HUBUNGAN LAMA HOSPITALISASI ANAK DENGAN TINGKAT 

KECEMASAN ORANG TUA DI RUANG LANAN RSUD SULTAN 

IMANUDDIN PANGKALAN BUN Ringkasan keterangan mengenai penelitian ini 

telah diberikan kepada saya, saya mengetahui dan mempunyai kebebasan untuk 

bersedia atau tidak. Dengan ini saya menyatakan tidak keberatan specimen saya 

dipakai sebagai sampel penelitian dan dapat memberikan tambahan informasi yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

Pangkalan Bun, …….. 2021 

 

  Responden        Peneliti 

 

 

( …………… )             (………..……. ) 

 

 

 



 
 

 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Kepada YTH. 

Bapak/Ibu …………………………………………………………… 

Di Pangkalan Bun 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

NAMA  : Andri Setiawan 

NIM   : 171110002 

Status   : Mahasiswa Ilmu Keperawatan 

Dengan ini memohon kepada bapak/ibu untuk bersedia menjadi responden pada 

penelitian yang saya lakukan yang berjudul “HUBUNGAN LAMA 

HOSPITALISASI ANAK DENGAN TINGKAT KECEMASAN ORANG TUA 

DI RUANG LANAN RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN” 

Pada penelitian ini identitas bapak/ibu akan dirahasiakan dan informasi yang 

diberikan digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian saya sampaikan, atas 

perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Andri Setiawan 

 

 



 
 

 

KUESIONER RESPON KECEMASAN 

Petunjuk pengisian : 

1. Daftar pertanyaan dibawah ini mengukur mengenai tingkatkecemasan 

2. Isilah pertanyaan dengan memberi tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang 

palingbenar 

3. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan padapeneliti 

4. Cara penilaian tingkat kecemasan adalah memberikan nilai dengan kategori :0 

:Tidak ada gejala samasekali 

1 : Satu dari gejala yangada 

2 : Sedang atau separuh dari gejala yang ada 3 : 

Berat atau lebih dari ½ gejala yangada 

4 : Sangat berat semua gejala yang ada 

 

NO Gejal  Kecemasan Nilai Angka : skor Jumlah 

0 1 2 3 4  

1 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? ( Kecemasan ) 

 Cemas 

 Firasat buruk 

 Takut akan pikiran sendiri 

 Mudah tersinggung 

      

2 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? ( Ketegangan ) 

 Merasa tegang 

 Lesu 

 Tidak bisa istirahat tenang 

 Mudah terkejut 

 Mudang tersinggung 

 Mudah menangis 
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 Gemetaran 

 Gelisah 

 

3 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? ( Ketakutan ) 

 Pada gelap 

 Pada orang asing 

 Ditinggal sendiri 

 Pada bingatang besar 

 Pada keramaian lalu lintas 

 Pada kerumunan orang banyak 

      

4 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? ( Gangguan tidur ) 

 Sukar masuk tidur 

 Terbangun malam hari 

 Tidak tidur nyenyak 

 Bangun dengan lesu 

 Banyak mimpi – mimpi 

 Mimpi menakutkan 

 Mimpi buruk 

      

5 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gangguan kecerdasan) 

 Sukar konsentrasi 

 Daya ingat menurun 

 Daya ingat buruk 

      

6 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? ( Perasaan depresi ) 

 Hilangnya minat 

 Berkurangnya kesenangan pada hobi 

 Sedih 

 Bangun dini hari 

 Perasaan berubah – ubah sepanjang 

      



 
 

 

hari 

7 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? Gejala fisik ( sensorik ) 

 Telinga berdengin 

 Penglihatan kabur 

 Muka merah atau pucat 

 Merasa cemas 

 Perasaan ditusuk – tusuk  

 

      

8 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan?Gejala somatik (otot) 

 Sakit dan nyeri otot – otot 

 Kaku 

 Kedutan oto 

 Gigi gemerutuk 

 Suara tidak stabil 

      

9 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gejala kardiovaskuler) 

 Denyut jantung cepat 

 Berdebar – debar 

 Nyeri di dada 

 Perasaan lesu/lemas seperti mau 

pingsan 

 Detak jantung menghilang (berhenti 

sekejap) 

      

10 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gejala respiratori) 

 Rasa tertekan atau sempit di dada 

 Perasaan tercekik 

 Sering menarik nafas 

 Sesak 

      



 
 

 

11 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gejala gastrointensial) 

 Sulit menelan 

 Perut melilit 

 Gangguan pencernaan 

 Neri sebelum dan sesudah makan 

 Perasaan terbakar di perut 

 Mual 

 Muntah 

 Buang air besar lembek 

 Kehilangan berat badan 

 Sukar buang air besar (konstipasi) 

      

12 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gejala urogenital) 

 Sering BAK 

 Tidak dapat menahan air seni 

 Tidak datang bulan 

 Darah haid berlebihan 

 Masa haid berkepanjangan 

 Darah haid amat sedikit 

 Masa haid amat pendek 

 Haid beberapa kali dalam sebulan 

 Menjadi dingin 

 Ejakulasi dini 

 Ereksi melemah 

 Impotensi  

      

13 Pada saat ini apa yang bapak/ibu 

rasakakan? (Gejala vegetatif) 

 Mulut kering 

 Mudah berkeringat 

 Muka merah 

 Bulu roma berdiri 

 Pusing atau sakit kepala 

      

14 Pada saat ini apa yang bapak/ibu       



 
 

 

rasakakan? (Perilaku sewaktu 

wawancara) 

 Gelisah 

 Jari – jari gemetar 

 Mengkerutkan dahi atau kening 

 Muka tegang 

 Tonus otot meningkat 

 Napas pendek dan cepat 

 

 (Ramdan 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEMBAR OBSERVASI ANAK 

 

HUBUNGAN LAMA HOSPITALISASI ANAK DENGAN TINGKAT 

KECEMASAN ORANG TUA DI RUANG LANAN RSUD  

SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN 

TAHUN 2021 
 

No Nama Anak Tanda Tanda  

Vital 

Lama Rawat 

< 3 hari > 3 hari 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KOSNULTASI 1 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI 2 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI 3 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI  

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI 5 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI 6 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN KONSULTASI 7 

 

 



 

 
 

 

 

LAMPIRAN DATA TABULASI 

 

Rekapitulasi Hasil Kuisioner Tingkat Kecemasan Orang Tua 

 

                                     
 

No 
Kecemasan   Total Nilai  

Kategori Coding 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P14 Maksimal 

1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 20 56 Ringan 1 

2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 0 1 3 3 34 56 Berat 3 

3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 4 3 41 56 Berat 3 

4 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 22 56 Sedang 2 

5 3 4 3 2 3 3 3 2 1 1 0 1 3 2 31 56 Berat 3 

6 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 3 17 56 Ringan 1 

7 4 3 3 3 4 4 2 2 2 1 0 1 3 3 35 56 Berat 3 

8 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 0 0 2 3 26 56 Sedang 2 

9 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 10 56 Tidak cemas 0 

10 1 4 2 2 3 1 4 2 3 3 1 2 4 4 36 56 Berat 3 

11 3 1 4 1 2 1 4 1 2 4 2 3 1 2 31 56 Berat 3 

12 4 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 4 31 56 Berat 3 

13 1 3 2 2 4 1 2 3 4 2 1 3 1 4 33 56 Berat 3 

14 3 2 4 1 2 3 1 2 4 2 1 2 3 4 34 56 Berat 3 

15 1 3 1 4 2 1 3 1 3 4 1 2 3 1 30 56 Berat 3 

16 2 1 3 4 2 3 1 2 4 2 1 3 2 4 34 56 Berat 3 

17 4 2 1 1 2 2 3 1 4 1 3 4 2 3 33 56 Berat 3 

18 2 3 4 1 3 2 4 1 2 1 2 1 3 1 30 56 Berat 3 

19 1 2 3 2 4 2 1 2 3 1 3 4 1 2 31 56 Berat 3 

20 4 2 1 2 3 1 4 1 2 1 3 1 2 4 31 56 Berat 3 

21 3 1 2 2 4 2 1 2 3 2 1 3 1 2 29 56 Berat 3 

22 1 2 1 3 2 1 2 1 4 1 2 3 4 2 29 56 Berat 3 



 
 

 

  

23 2 1 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 31 56 Berat 3 

24 4 2 3 2 4 2 1 1 2 1 1 0 2 2 27 56 Sedang 2 

25 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 0 2 2 25 56 Sedang 2 

26 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 2 22 56 Sedang 2 

27 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 1 31 56 Berat 3 

28 4 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 0 0 24 56 Sedang 2 

29 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 26 56 Sedang 2 

30 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 21 56 Sedang 2 

31 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 20 56 Sedang 2 

32 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 22 56 Berat 3 

33 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 4 23 56 Berat 3 

34 3 2 2 1 3 2 1 1 4 1 0 0 1 1 22 56 Berat 3 

35 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 0 1 2 2 23 56 Berat 3 

36 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 19 56 Sedang 2 

37 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1 20 56 Sedang 2 

38 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 20 56 Sedang 2 

39 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 22 56 Berat 3 

Jumlah 92 88 85 84 88 76 75 58 87 67 34 51 71 90 

        

Total                             

Rata-rata                             



 

 
 

Nama Umur Jenis Kelamin Alamat 

Ny. S K 37 Perempuan Jl. Malijo 

Ny. R 28 Perempuan Taping bini 

Ny. E 23 Perempuan Panahan 

Ny. A 33 Perempuan Mendawai 

Nn. F 46 Perempuan Jl. Gusti ahmad yusuf 

Ny. W 42 Perempuan Pangkut 

Ny. S 36 Perempuan Jl. Malijo 

Ny. Y 23 Perempuan Desa Bungur 

Ny. S 24 Perempuan Jl. Pasanah 

Ny. N 32 Perempuan Kumai Hilir 

Ny. M 28 Perempuan Jl.Bahari Kec. Kumai 

Tn. P 34 Laki - Laki Madurejo 

Ny. S 25 Perempuan Mendawai 

Ny. T 35 Perempuan Kumai Hulu 

Tn. K 34 Laki - Laki Jl.Malijo 

Ny. A 32 Perempuan Mendawai 

Ny. S 28 Perempuan Mendawai seberang 

Ny. W 23 Perempuan Seroja 

Ny. N 25 Perempuan Kampung Baru 

Ny. S 30 Perempuan Kumai 

Ny. H 42 Perempuan Jl. Pangeran Antasari 

Tn. H 45 Laki - Laki Kampung Baru 

Ny. S 38 Perempuan Jl. Pantung tunggal 

Ny. L 40 Perempuan Mendawai 

Ny. J 32 Perempuan Jl. Pasanah 

Ny. F 33 Perempuan Jl. Delima Kel Madurejo 

Ny. P 27 Perempuan Jl. Ahmad Yani Kel Baru 

Ny. A 30 Perempuan Pasir Panjang 

Ny. W 29 Perempuan Batu Belaman 

Ny. A 35 Perempuan Mendawai Seberang 

Tn. F 46 Laki - Laki Kelurahan Raja 

Ny. O 28 Perempuan Jl. Jendral Sudirman 

Ny. S 30 Perempuan Desa Karang Anyar 

Ny. H 35 Perempuan Sematu Jaya 

Ny. A 32 Perempuan Desa Bugam Raya 

Ny. W 38 Perempuan Nanga Bulik kel Bulik 

Ny. R 25 Perempuan Desa Kumpai Batu Atas 

Ny. W 26 Perempuan Jl.  Pangkalan lima 

Ny. S 28 Perempuan Desa Bakau 

 



 
 

 

LAMPIRAN DATA SPSS 

 

JK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki - Laki 4 10,3 10,3 10,3 

Perempuan 35 89,7 89,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dewasa awal 24 61,5 61,5 61,5 

Dewasa 12 30,8 30,8 92,3 

Dewasa Akhir 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

LR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Singkat 11 28,2 28,2 28,2 

Lama 28 71,8 71,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

DK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak ada kecemasan 1 2,6 2,6 2,6 

Cemas Ringan 2 5,1 5,1 7,7 

Cemas Sedang 12 30,8 30,8 38,5 

Cemas Berat 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  



 
 

 

 
 

 

 

Tests of Normalitya 

 

DK 

Kolmogorov-Smirnov
b
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

LR Cemas Ringan . 2 .    

Cemas Sedang ,460 12 ,000 ,552 12 ,000 

Cemas Berat ,422 24 ,000 ,598 24 ,000 

a. LR is constant when DK = Tidak ada kecemasan. It has been omitted. 

b. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test Statisticsa 

 DK - LR 

Z -3,973
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
 

 

 

  



 
 

 
 


