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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Hospitalisasi adalah suatu proses dimana kondisi seorang anak mengalami kondisi 

darurat dan mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani 

terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali ke rumah (Apriany 

D,2013).Pengalaman terhadap hospitalisasi anak dapat dianggap sebagai proses 

untuk mengembalikan kesehatan (Hermalinda,2018). Menurut Wong (2009), 

menjelaskan bahwa hospitalisasi adalah keadaan krisis pada anak saat anak sakit 

dan dirawat di rumah sakit, sehingga harus beradaptasi dengan lingkungan rumah 

sakit. 

       Seorang anak yang mengalami dampak hospitalisasi pada anak  usia toodler 

sampai prasekolah akan merasa cemas, merasa asing dengan lingkungan  yang 

baru, berhadapan dengan sejumlah orang yang belum dikenal, perubahan gaya 

hidup dari yang biasa, serta harus menerima tindakan medis atau perawatan yang 

menyakitkan. Penelitian Rahmadinanti (2011), menyebutkan 60% anak usia 

toodler mengatakan takut  sekali untuk dirawat, 20% anak usia prasekolah 

mengatakan sedikit takut dan 20% anak sekolah mengatakan tidak takut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Murtutik dan Wahyuni (2013) pada anak 

preschool penderita leukimia di RSUD Dr. Moewradi menunjukan bahwa 

semakin sering anak menjalani hospitalisasi maka berisiko tinggi mengalami 

gangguan pada perkembangan motorik kasar. Hosptalisisi pada anak 

menyebabkan stress dan kecemasan pada orang tua , stress dan kecemasan orang 
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tua tersebut akan memberikan dampak terhadap pengobatan dan proses 

penyembuhan anak (Tehrani T,2012). 

Berdasarkan data WHO pada tahun 2012 anak – anak yang mengalami 

hospitalisasi sebesar 3-10% yang dirawat di Amerika Serikat, sedangkan di 

Jerman sekitar 3 - 7% anak - anak  yang dirawat yang merupakan kelompok usia 

perkembangan toddler, prasekolah dan sekolah.(Purwandari,2013). Angka 

kesakitan anak di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Nasionaal (Susenas) 

tahun 2010 didaerah perkotaan menurut kelompok usia 0-4 tahun sebesar 25,8%, 

usia 5 – 12 tahun sebanyak 14,91%, usia 13 – 15 tahun sekitar 9,1%, dan  usia 16-

21 tahun sebesar 8,13%. Angka kesakitan anak usia 0-21 tahun keseluruhan 

jumlah penduduk adalah 14,44%.(Apriany D,2013), dan jumlah anak yang 

dirawat pada tahun 2014 sebanyak 15,26% (Susenas,2014).  

 Di Sumatera Utara tepatnya Rumah Sakit Imelda pekerja Indonesia 

didapatkan data dalam 6 bulan anak yang dirawat sebanyak 350 anak yang terdiri 

dari usia toodler sebanyak 45%, usia prasekolah 40%, dan usia sekolah 15%, 

dampak hospitalisasi bukan terjadi pada anak saja melaikan pada orang tua, 

dampak hospitalisasi pada orang tua bisa bermacam – macam yaitu : orang tua 

akan merasakan cemas, takut, sedih, tidak nafsu makan, sulit tidur, sulit 

berkonsentrasi dengan baik, gelisah, tidak enak hati karena anaknya diharuskan di 

rawat dirumah sakit dan terkadang juga menangis khususnya bagi seorang ibu, 

tidak enak fikiran karena memikirkan anaknya yang rewel, takut berada dirumah 

sakit dan tidak nyaman di rumah sakit, dan tidak jarang orang tua jatuh sakit saat 

merawat anaknya dirumah sakit.(Sari dan Susilo, 2012).   
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 Data di Rumah Sakit Imelda terakhir ini bahwa dari 350  orang tua anak yang 

dirawat dirumah sakit terdapat 75%orang tua yang anaknya mengalami 

hospitalisasi akan merasakan : cemas, takut, perasaan was – was,  sulit tidur, tidak 

nafsu makan, sedih dan khawatir jika perawat akan melakukan tindakan, bahkan 

berharap bahwa perawat tidak jadi melakukan tindakan yang akan membuat 

anaknya menangis, anak usia toddler dan presekolah lebih sering terkena sakit 

karena anak pada usia tersebut aktif dalam mencari tau hal yang baru dan 

mengenal hal baru, khususnya pada anak usia toodler jika menemukan benda yang 

membuatnya penasaran akan memasukan nya didalam mulutnya dan anak usia 

prasekolah habis bermain ketika akan makan tidak cuci tangan dan kurangnya 

pengawasan dari orang tua sehingga anak usia toddler dan presekolah lebih rentan 

sakit. (Utami,2014).  

       Usia anak toddler adalah anak usia 12-36 bulan (1-3 tahun) dimana pada usia 

ini anak berusaha mencari tahu, berjalan sendiri hingga anak dapat berjalan dan 

berlari dengan mudah, karena rasa ingin tahu pada anak tersebut anak mudah 

memasukan barang – barang kedalam mulutnya sehingga sebagin besar anak usia 

toddler mengalami diare sehingga mengakibatkan kekurangan cairan di dalam 

tubuh, anak harus dirawat dirumah sakit, dan mengharuskan anak untuk 

dilakukanya tindakan pemasangan infus untuk menggantikan cairan tubuh yang 

telah hilang. Dampak dari penusukan jarum saat pemasangan infus dapat 

menimbulkan rasa nyeri pada anak yang dapat mengakibatkan trauma pada anak 

sehingga anak mengalami hospitalisasi (Mariyam, 2013).  

       Anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Dalam usia ini 

anak umumnya mengikuti program anak (3-5 tahun) dan kelompok bermain (usia 
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3 tahun), sedangkan anak usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program 

taman kanak-kanak. Penyakit yang sering terjadi pada usia ini adalah diare, 

demam, sehingga mengakibatkan anak harus dirawat dan mendapatkan tindakan 

keperawatan yang dapat mengakibatkan trauma pada anak, dan tidak jarang pada 

orang tua merasa cemas dengan kondisi anaknya. (Mariyam, 2013).  

 Hubungan orang tua yang sangat dekat dengan anaknya ketika anaknya 

mengalami hospitalisasi maka orang tua justru akan lebih panik, lebih takut dan 

tidak sedikit ketika anaknya akan mendapatkan tindakan keperawatan orang tua 

menangis terutama pada ibu si anak, karena orang tua tidak ingin anaknya 

merasakan kesakitan. (Azizah, 2018).  

       Apabila orang tua stres dalam merawat anak yang sedang sakit selama 

perawatan, maka akan membuat tingkat stress anak semakin meningkat, karena 

orang tua adalah orang terdekat bagi anak, maka observasi orang tua dalam setiap 

perubahan prilaku dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya sangat 

diperlukan sekali dalam membantu setiap tindakan perawatan yang dilakukan 

terhadap anak (Diah Merdekawati, 2018). untuk itu, orang tua juga harus bisa 

selalu tampak bahagia, senang dalam menghadapi tingkah laku anak, baik secara 

ekspresi, ucapan, dan hati. selanjutnya tinggal bagaimana caranya agar anak, 

sekalipun dalam masa perawatan, tetap bisa mendapatkan stimulus yang berguna. 

Dengan demikian selain dapat membantu mempercepat kesembuhannya, anak pun 

bisa tetap belajar dan dapat mengurangi kecemasan (Merdekawati D, 2018). 

       Ansietas atau kecemasan adalah perasaan khawatir yang tidak jelas yang 

berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak 

memiliki objek yang spesifik (Stuart, 2006). Respon kecemasan merupakan hal 
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yang paling umum yang dialami orang tua ketika ada masalah kesehatan pada 

anaknya, karena anak adalah bagian dari kehidupan orang tuanya sehingga apabila 

ada pengalaman yang menganggu kehidupan anak maka orang tua pun merasa 

cemas atau stress (Supartini, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Geraw (2008) 

dikutip oleh Kumayah (2011) menyatakan bahwa di New York Amerika Serikat 

diperoleh hasil dari 50 ribu orang tua yang anaknya dirawat dibeberapa rumah 

sakit di kota New York, 30 % mengalami kecemasan berat (Audina M,2017). 

       Kecemasan orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya 

yaitu lama hari rawat anak. Lama hari rawat dapat diukur dan dinilai, lama hari 

rawat yang memanjang disebabkan oleh kondisi medis pasien atau adanya infeksi 

nosokomial (Depkes, 2005 dikutip oleh Wartawan, 2012). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tistiawati (2015) diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara tingkat stress dengan lama hari rawat inap anak dimana semakin 

lama rawat inap anak maka tingkat stress yang dimiliki orang tua semakin tinggi.  

Hal  lain yang dapat menyebabkan kecemasan orang tua terkait hospitalisasi anak 

yaitu diagnosa penyakit anak (Audina M,2017). 

       Respon kecemasan merupakan perasaan yang paling umum yang dialami oleh 

orang tua ketika ada masalah kesehatan pada anaknya. Hal itu dapat disebabkan 

oleh beberapa sebab, seperti penyakit kronis, perawatan (caring) yang kurang 

menyenangkan, tingkat ekonomi keluarga, yang  semua  itu  dapat  berdampak  

pada  proses  penyembuhan. Kecemasan ini dapat meningkat apabila orang tua 

merasa kurang informasi terhadap penyakit anaknya dari rumah sakit terkait 

sehingga dapat menimbulkan reaksi tidak percaya apabila mengetahui tiba-tiba 

penyakit anaknya serius.(Apriany D ,2013). Reaksi - reaksi cemas yang timbul 
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akibat hospitalisasi berbeda pada setiap orang, karena tinggal di rumah sakit 

bukanlah suatu pengalaman yang menyenangkan,Dari lamanya perawatan 10% 

orang tua cemas ringan, 20% orangtua cemas sedang dan 70% cemas berat. Orang 

tua juga mengatakan menjadi gelisah, perasaan tidak tenang, kurang istirahat, 

cepat lelah, serta takut akan tindakan yang dilakukan terhadap anak (Apriany 

D,2013). 

       Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka peneliti tertarik 

untuk menggali informasi lebih mendalam tentang Gambaran Tingkat Kecemasan 

orang tua pada anak toodler sampai presekolah akibat hospitalisasi di Rumah 

Sakit Imelda Pekerja Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

       Hospitalisasi adalah suatu proses dimana kondisi seorang anak mengalami 

kondisi darurat dan mengharuskan anak untuk tinggal dirumah sakit untuk  

menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali kerumah. dampak 

hospitalisasi bukan terjadi pada anak saja melaikan pada orang tua, dampak 

hospitalisasi pada orang tua bisa bermacam – macam yaitu : orang tua akan 

merasakan cemas, takut, sedih, tidak nafsu makan, sulit tidur, sulit berkonsentrasi 

dengan baik, gelisah, tidak enak hati karena anaknya diharuskan di rawat dirumah 

sakit dan terkadang juga menangis khususnya bagi seorang ibu, tidak enak fikiran 

karena memikirkan anaknya yang rewel, takut berada dirumah sakit dan tidak 

nyaman di rumah sakit, dan tidak jarang orang tua jatuh sakit saat merawat 

anaknya dirumah sakit. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tingkat 

kecemasan yang dirasakan orang tua pada anaknya yang dirangkum dalam judul 
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Gambaran Tingkat Kecemasan orang tua pada anak toodler sampai presekolah 

akibat hospitalisasi Dirumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

1. Tujuan umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mencari Gambaran Tingkat 

Kecemasan Orang Tua Pada Anak Toodler Sampai Prasekolah Akibat 

Hospitalisasi Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan  

2. Tujuan khusus  

a. Mengetahui gambaran karakteristik orang tua (Usia, Jenis Kelamin, 

Lama hari rawatan) yang mengalami kecemasan pada anak toodler 

sampai prasekolah akibat hospitalisasi.  

b. Mengetahui berapa banyak orang tua pada anak toodler dan 

prasekolah yang mengalami kecemasan berat akibat hospitalisasi 

Mengetahui berapa banyak usia toodler sampai prasekolah yang 

mengalami tingkat kecemasan sedang yang menjalani hospitalisasi 

di Rumah sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan 

c. Mengetahui berapa banyak usia toodler sampai prasekolah yang 

mengalami tingkat kecemasan berat yang menjalani hospitalisasi di 

Rumah sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan 

d. Mengetahui berapa banyak usia toodler sampai prasekolah yang 

mengalami tingkat kecemasan ringan yang menjalani hospitalisasi 

di Rumah sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan 
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1.4 Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Teoritis  

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

Gambaran Tingkat Kecemasan orang tua pada anak toodler sampai 

presekolah akibat hospitalisasi di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi peneliti  

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan 

program studi DIII Keperawatan di Universitas Imelda Medan  

2. Menambah pengetahuan tingkat kecemasan orang tua pada anak 

yang mengalami hospitalisasi  

3. Memberikan edukasi kepada orang tua pasien tentang rasa cemas 

agar tidak mengalami gangguan tingkat kecemasan yang berlebih  

3. Manfaat bagi orang tua  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

Gambaran Tingkat Kecemasan orang tua pada anak toodler sampai 

presekolah akibat hospitalisasi Dirumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia  

4. Manfaat bagi ilmu pengetahuan  

Diaharapkan penelitian ini sebagai langkah awal untuk penelitian – 

penelitian yang lebih luas di masyarakat, dengan membedakan faktor 

resiko dan mempertimbangan latar belakang subyek yang berbeda. 

  


