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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Perawat adalah profesi kesehatan dengan jumlah yang besar serta waktu 

bersama pasien yang lama di Rumah Sakit (RS) sehingga perawat akan 

mempunyai banyak waktu memberikan asuhan keperawatan. Asuhan 

Keperawatan merupakan pendekatan keperawatan yang harus dilakukan 

oleh perawat secara tepat dan diawali oleh tahap pengkajian, rumusan 

diagnosa, rencana intervensi, implementasi dan evaluasi kepada pasien. 

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal proses keperawatan dan 

merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari 

berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status 

kesehatan klien. Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) di Jawa Timur diketahui bahwa perawat menyatakan selalu 

kekurangan waktu untuk pengkajian (25%) dan kadang-kadang 

kekurangan waktu (43%), serta cukup waktu (32%) dalam melakukan 

pengkajian. (Zakiyah, 2012) 

Menurut Undang-Undang RI No.38 tahun 2014 Tentang Praktik 

Keperawatan, Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan 

program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri 

yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
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perundang- undangan (kemenkopmk.go.id). 

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dalam memberikan 

asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data pasien 

secara lengkap, akurat, sesuai dengan reaksi respon tubuh individu baik 

aspek bio- spiko-sosial-spiritual (Haryanto, 2007). sistematika dan 

verifikasi mwlalui komunikasi (Potter dan Perry, 1997). baik kepada 

individu, keluarga, dan kelompok (Carpenito dan Moyet, 2007). 

Pelaksanaan pengkajian yang baik oleh perawat dapat memberikan hasil 

yang baik pula pada tahap-tahap selanjutnya dalam asuhan 

keperawatan.Oleh karena itu, kualitas pengkajian yang dilakukan oleh 

perawat secara cepat, tepat,efektif , dan sesuai prioritas (Janssen et all, 

2011) akan mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan kepada pasien. 

Siloam Hospital Labuan Bajo memiliki 55 perawat, dan di tempat 

penelitian di departemen Emergency ada 10 perawat dan Out 

PatientDepartement memiliki 5 perawat. Jumlah pasien di Emergency 

rata- rata 7pasien setiap hari, sedangkan diOut Patient Departement rata-

rata pasien 120 setiap hari. Perawat di Siloam Hospital Labuan Bajo belum 

pernah mendapatkan pelatihan tentang pengkajian awal masuk pasien serta 

peneliti juga melihat jika pengkajian awal pasien masuk tidak dikaji secara 

keseluruhan sesuai dengan form di Emergency maupun di Out Patient 

Departement. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Perawat 
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dalam Melakukan Pengkajian Awal Pasien Masuk di Emergency dan Out 

Patient Departement Siloam Hospital Labuan Bajo” 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan perawat mengenai 

pengkajian awal pasien masuk di Emergency dan Out Patient Departement 

Siloam Hospital Labuan Bajo?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat dalam melakukan 

pengkajian awal pasien masuk di Emergency dan Out Patient Departement 

Siloam Hospital Labuan Bajo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

a. Siloam Hospital 

 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi tentang 

pelaksanaan pengkajian awal pasien masuk di Siloam Hospital 

Labuan Bajo, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk 

membuat kebijakan pelatihan mengenai pengetahuan perawat 

tentang pengkajian awal masuk pasien. 

b. Profesi Keperawatan 

 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk profesi 

keperawatan di NTT secara umum dan kompetensi perawat di SHLB 

secara khusus. 
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c. Pasien dan Keluarga 

 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. 

d. Peneliti Selanjutnya 

 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

e. Peneliti 

 
Penelitian ini sebagai pengalaman nyata peneliti dalam menerapkan 

mata ajar Research and Statistic mengenai gambaran pengetahuan 

perawat dalam melakukan pengkajian awal pasien masuk di 

Emergency dan Out Patient Departement Siloam Hospital Labuan 

Bajo, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian-

penelitian dengan lebih baik. 




