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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

   Potter dan Perry (2010), menjelaskan perkembangan teknologi dan 

pengobatan yang terus berlangsung menyebabkan masa perawatan (length of 

stay), menjadi lebih singkat dan berdampak pada biaya pelayanan kesehatan yang 

juga meningkat. Masa rawat inap yang semakin pendek, peningkatan tuntutan 

waktu bagi perawat, peningkatan jumlah pasien dengan penyakit akut, juga 

semakin menekankan kepentingan kualitas edukasi bagi pasien.  

Menurut Nursalam & Effendi (2014), perencanaan pulang (discharge 

planning) merupakan bagian penting dari program keperawatan yang dimulai 

segera setelah pasien masuk rumah sakit serta merupakan proses yang 

tersentralisasi, terkoordinasi, dan multidisiplin yang memastikan bahwa pasien 

memiliki rencana meneruskan perawatan setelah meninggalkan rumah sakit.  

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kontrbusi 

besar dalam upaya menjalankan peran sebagai pendidik, bekerja secara 

professional guna mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit 

(preventif), sehingga perawat dikatakan sebagai ujung tombak dari setiap 

pelayanan yang diberikan di rumah sakit.  

Dalam perannya menjadi pendidik kesehatan, menempatkan perawat 

terlibat langsung dalam discharge planning pasien (discharge planner), yang 

tentunya akan bekerjasama dengan tim multidisiplin lainnya dalam menyusun 
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perencanaan pulang pasien, sejak pasien mulai di rawat inap hingga pasien 

dinyatakan boleh pulang, melalui pemberian informasi terkait pendidikan 

kesehatan, (Nursalam dikutip dalam Octaviani & Dermawan, 2015, hal. 50). 

Discharge planning yang optimal juga dapat mencegah kekambuhan, 

meningkatkan kondisi kesehatan pasien, menurunkan beban keluarga pasien, 

menurunkan angka mortalitas dan morbiditas (Pemila dikutip dalam Purnamasari 

& Ropyanto, 2012, hal. 214).  

Ashish, John & Arnold (2009), menjelaskan sistem perawatan kesehatan 

AS dalam laporan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 

melaporkan terjadi penurunan tingkat readmission 17,5% - 29,6% pada pasien 

gagal jantung kongestif dan 14,1% - 25,6% pada pasien pneumonia. Dilanjutkan 

menurut NHS Lothian (2013), dalam discharge planning survei summary report 

june 2013, menyatakan 72,9% orang di Skotlandia merasa puas dengan 

perencanaan pulang mereka yang optimal.  

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai pendokumentasian sebelumnya 

telah dilaksanakan di ruang syaraf dan bedah syaraf gedung Kemuning RSUP Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. Penelitian oleh Setyowati (2011), menyatakan bahwa 

pada indikator perencanaan pulang klien, perawat yang melakukan perencanaan 

pulang sudah mencapai 84,22 % (Setyowati dikutip dalam Purnamasari & 

Ropyanto, 2010, hal. 214). 

Data audit internal Siloam Hospitals Manado dari bulan Februari - Mei 

2017, menunjukkan 84,30% perawat telah melakukan pendokumentasian form 

discharge planning secara lengkap dan 87,97 % telah melakukan pemberian 
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informasi melalui form discharge planning sesuai Standar Prosedur Operasional 

(SPO) rumah sakit. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara terhadap enam orang 

pasien yang sedang di rawat dan dinyatakan boleh pulang di ruang rawat inap 

nurse station 51, 52, 53 Siloam Hospitals Manado, lima orang diantaranya 

mengatakan masih belum mengerti tentang proses perawatan yang akan dilakukan 

di rumah, dan hanya satu orang mengatakan mengerti tentang proses perawatan 

yang akan dilakukan di rumah. 

Berdasarkan data di atas penulis ingin melihat lebih dalam bagaimana 

tingkat pengetahuan pasien mengenai perawatan di rumah dan penerimaan 

informasi yang telah diberikan oleh perawat sejak pasien mulai dirawat hingga 

pasien dinyatakan boleh pulang, apakah berbanding lurus dengan data hasil audit 

yang dilakukan setiap bulannya. Dengan demikian penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasien 

tentang Discarge Planning di Nurse Station 52 Siloam Hospitals Manado”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya kesenjangan antara data 

hasil audit internal mengenai kelengkapan dan kepatuhan perawat dalam 

menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) discharge planning dengan 

hasil wawancara terhadap enam pasien yang dilakukan oleh peneliti di ruang 

rawat inap nurse station 51, 52 dan 53 Siloam Hospitals Manado. 

   Potter dan Perry (2010), menjelaskan bahwa perencanaan pengajaran yang 

baik dan komperhensif serta sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pasien dapat 
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membantu mengurangi biaya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu pasien menjadi lebih sehat 

dan mandiri. 

  Mengingat pentingnya pelaksanaan perencanaan pulang yang efektif dan 

berdasarkan fenomena di atas maka peneliti meenyimpulkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan pasien tentang 

discharge planning di nurse station 52 Siloam Hospitals Manado’’. 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

 

1.3.1.   Tujuan Umum 

  Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan pasien tentang 

discharge planning di nurse station 52 Siloam Hospitals Manado. 

1.3.2.     Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien mengenai 

“Treatment” dari discharge planning yang diberikan oleh perawat. 

b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien mengenai “Health 

Education” dari discharge planning yang diberikan oleh perawat. 

 

1.4   Pertanyaan Penelitian  

         Bagaimana tingkat pengetahuan pasien tentang discharge planning di 

nurse station 52 Siloam Hospitals Manado? 
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1.5      Manfaat Penelitian  

1.5.1.    Manfaat Teoritis 

      Menambah literatur dan penelitian mengenai tingkat pengetahuan  

pasien tentang discharge planning. 

1.5.2.     Manfaat Praktis 

a.      Bagi Siloam Hospitals Manado 

             Memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan pasien 

terhadap implementasi discharge planning untuk perawatan di rumah, 

khususnya di nurse station 52 Siloam Hospitals Manado, sehingga 

dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.  

b.     Bagi Institusi Pendidikan 

    Menjadi masukan atau informasi mengenai implementasi 

discharge planning yang diterapkan di Siloam Hospitals Manado dan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan materi 

mengenai discharge planning kepada mahasiswa. 

c.      Bagi Peneliti Selanjutnya. 

    Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut mengenai gambaran 

tingkat pengetahuan pasien tentang discharge planning dan 

memberikan ide kepada peneliti selanjutnya mengenai faktor yang 

berkontribusi dalam penelitian ini. 




