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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang 

Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual 

terhadap integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis 

maupun psikologis. Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) 

mendefinisikan tindakan operasi sebagai prosedur medis yang bersifat invasif 

untuk diagnosis, pengobatan penyakit, trauma, dan deformitas (HIPKABI, 

2014). Pasien dan keluarga memandang setiap tindakan pembedahan sebagai 

peristiwa besar yang dapat menimbulkan takut dan cemas tingkat tertentu. 

Klasifikasi tindakan operasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu operasi emergency/cito 

dan operasi elektif. Operasi cito yaitu operasi yang harus dilakukan segera, yang 

bersifat emergensi, mengancam nyawa atau mengancam fungsi tubuh atau 

anggota tubuh manusia. Sedangkan operasi elektif adalah operasi yang tidak 

harus dilakukan segera karena tidak emergensi, dapat ditunda lebih dari 24 jam 

setelah kejadian (Erwin Santosa, 2012). 

Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Provinsi dr Mohammad Hoesein 

Palembang dengan tipe A mencatat bahwa pasien cito bisa mencapai 300 tiap 

bulannya. Data yang didapatkan di satu rumah sakit swasta Indonesia Barat 

yang akan diteliti merupakan rumah sakit tipe C, tercatat ada 292 tindakan cito 

operasi yang dilakukan selama tahun 2017 dan 53 tindakan cito untuk 3 bulan 

terakhir terhitung sejak Januari hingga Maret 2018. 
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Kecemasan pra pembedahan dapat menyebabkan adanya perubahan fisik 

maupun psikologis yang akan mengaktifkan saraf otonom simpatis sehingga 

meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, frekuensi, napas dan secara 

umum mengurangi tingkat energi pada pasien, dan pada akhirnya dapat 

merugikan pasien itu sendiri karena akan berdampak pada pelaksanaan operasi. 

Penurunan rasa cemas merupakan hal yang sangat penting selama tahap pra 

pembedahan karena stres psikis ditambah dengan stres fisik akan meningkatkan 

resiko operasi (HIPKABI, 2014). 

Respon kecemasan merupakan sesuatu yang sering muncul pada pasien 

yang akan menjalani operasi/pra operasi, karena pra operasi merupakan 

pengalaman baru bagi pasien yang akan menjalani operasi. Menurut Kaplan and 

Sudock (1997, dalam Ulfa & Maliya, 2008), kecemasan pasien pra operasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekstrinsik yaitu usia, 

pengalaman pasien menjalani operasi, konsep diri dan peran, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi, kondisi medis, akses informasi, proses 

adaptasi, jenis tindakan medis dan komunikasi terapeutik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mulyani, dkk (2008) 

ditemukan 52, 5% pasien mengalami tingkat kecemasan ringan dan 47,5 % 

tingkat kecemasan sedang dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uskenat,dkk 

(2011) didapatkan hasil 40% pasien memiliki tingkat kecemasan sedang, dan 

3,3% pasien memiliki tingkat kecemasan berat. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar pasien pra operasi mengalami kecemasan. 
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Komunikasi terapeutik memberikan pengertian antara perawat dan pasien 

dengan tujuan membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban pikiran 

serta diharapkan dapat menghilangkan kecemasan (Mulyani, 2008). 

Berdasarkan data operasi yang didapatkan dari salah satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Barat pada tahun 2017 dari 228 kasus pembatalan operasi 24 

kasus atau sebanyak 10,5% diantaranya belum siap atau merasa ragu untuk 

menjalani operasi. Pada Januari hingga Maret 2018 data yang didapatkan 

menunjukan setidaknya 11 pasien dari 60 pasien atau sebanyak 18% tidak 

dioperasi karena faktor kesiapan diri seperti masih takut atau ragu. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas maka peneliti melakukan 

penelitian lebih jauh lagi tentang pengalaman perawat menggunakan 

komunikasi terapeutik dalam menangani kecemasan pra operasi di satu rumah 

sakit swasta Indonesia Barat. 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa tingginya angka operasi cito 

pada salah satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat yang diikuti pula dengan 

tingginya pembatalan operasi dikarenakan takut, cemas ataupun kurangnya 

kesiapan pasien menghadapi tindakan operasi tersebut. Peneliti ingin 

mengetahui peran perawat dalam mengatasi kecemasan yang tejadi pada pasien 

yang akan menghadapi cito operasi tersebut. Untuk itu peneliti tertarik meneliti 

hal ini lebih lanjut.  

Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat memahami pentingnya komunikasi 

terapeutik dalam pelayanan kesehatan sehingga pada Januari tahun 2018 Rumah 
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Sakit Swasta Indonesia Barat mulai mengembangkan komunikasi terapeutik 

dengan mengadakan pelatihan yang direncanakan akan dilakukan satu sampai 

dua kali dalam satu bulan untuk tenaga medis yang bekerja. Hal ini juga yang 

menambah perhatian peneliti dan membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam 

mengenai pengalaman perawat menggunakan komunikasi terapeutik dalam 

menangani kecemasan pasien pra operasi.  

1.3.Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengalaman perawat menggunakan komunikasi terapeutik 

dalam menangani kecemasan pasien pra operasi di satu rumah sakit swasta 

Indonesia Barat. 

1.4.Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah, “Bagaimana pengalaman perawat 

menggunakan komunikasi terapeutik dalam menangani kecemasan pasien pra 

operasi di satu rumah sakit swasta Indonesia Barat?” 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menambahkan pengetahuan mengenai gambaran 

pengalaman perawat menggunakan komunikasi terapeutik dalam 

menangani kecemasan pasien pra operasi. Penelitian ini juga menambahkan 

literatur dan penelitian kualitatif mengenai pengalaman perawat 

menggunakan komunikasi terapeutik dalam menangani kecemasan pasien 

pra operasi di satu rumah sakit swasta Indonesia Barat. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan 

evaluasi rumah sakit dalam pelaksanaan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) ataupun International Patient Safety Goals (IPSG) 

kedua mengenai komunikasi terapeutik. 

2) Bagi Pimpinan Fakultas dan Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi ajar 

pada mahasiswa mengenai pentingnya komunikasi terapeutik. 

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dapat memberikan kontribusi penelitian di bidang 

keperawatan, sebagai suatu bahan dan sumber informasi kajian 

dalam melakukan penelitian kualitatif yang sama. 

4) Bagi Partisipan 

Partisipan (perawat) dapat menggali kembali pengalaman-

pengalaman dalam penerapan komunikasi terapeutik dalam 

menangani pasien pra operasi. 

 

 

 

 

 

 




