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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan  masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian sebagai kerangka 

berpikir dalam penelitian.  

1.1 Latar Belakang 

Pasien merupakan seseorang yang datang ke rumah sakit dengan tujuan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit berperan 

sebagai penyedia layanan kesehatan bagi setiap pasien dan mampu 

memberikan solusi dalam mengatasi setiap masalah kesehatan pasien.  

Ketika pasien masuk rumah sakit staf medis khususnya perawat 

melakukan  pengkajian (anamnesis) terhadap pasien mengenai keluhan atau 

masalahnya. Proses pengkajian merupakan tahap awal dari proses 

keperawatan yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data 

individu secara komprehensif terkait aspek biologis, psikologis, sosial, 

maupun spiritual (Rutami, 2012). Fase dari pengkajian meliputi: pengumpulan 

data, analisis data, pengelompokan data dan dokumentasi data (Haryanto, 

2007). Pengkajian merupakan hal yang penting dilakukan oleh perawat saat 

menerima pasien masuk. Pengkajian harus dilakukan dengan lengkap dan 

akurat. Temuan hasil pengkajian pasien membentuk data dasar untuk 

membawa perubahan pada kondisi pasien yaitu dengan menentukan 

kebutuhan dan pengobatan (Munroe, Belinda. 2013). 

Akan tetapi  pelaksanaan pengkajian yang tidak akurat dan lengkap masih 

banyak ditemukan di berbagai rumah sakit. Hasil penelitian yang dilakukan 



2 
 

oleh Lestari, Sulisnadewi, I Wayan (2007) di RSUP Sanglah Denpasar 

diperoleh 40% data pengkajian kurang sesuai dengan standar dan hampir 50% 

perawat tidak melakukan pengkajian terhadap kebutuhan sosial dan spiritual 

pasien. Perawat sering sekali hanya berfokus pada pengkajian tanda-tanda 

vital dan pengkajian fisik. Hasil Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh 

Syarnen., Nurwahyuni., dkk. (2011) di RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 

menunjukkan bahwa besar kelengkapan pengisian lembar pengkajian itu di 

ruang rawat inap sebesar 1,45% yang artinya bahwa banyak lembar 

pengkajian keperawatan pasien jiwa yang tidak terisi lengkap.  

Menurut Mutaqqin (2008), pengkajian yang akurat, lengkap sesuai 

kenyataan, dan kebenaran data sangat penting untuk langkah selanjutnya 

dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai respons individu. Hal ini 

menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh peneliti, karena fenomena yang 

sama juga diamati oleh peneliti di rumah sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

Berdasarkan pengumpulan data rumah sakit didapatkan bahwa pengkajian 

pasien baru pada bulan Januari dilakukan sebesar 75%, bulan Februari 87%, 

Maret 84%, April 97% dan Mei 97%. Namun, peneliti masih menemui 

pengkajian yang tidak dilakukan dengan akurat dan lengkap khususnya di 

tempat peneliti melakukan praktik yaitu ruang Chrysant dimana perawat tidak 

melakukan pengkajian langsung kepada pasien namun sudah melakukan 

pengisian dokumentasi pengkajian pasien baru. Berdasarkan pentingnya 

pengkajian pasien baru dan fenomena yang ada, maka peneliti ingin 

mengetahui pengalaman perawat dalam melakukan pengkajian pasien baru di 

Ruang Chrysant Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Proses pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang 

dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data individu secara 

komprehensif terkait aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. 

Proses pengkajian perlu dilakukan dengan akurat dan lengkap agar dapat 

membantu dalam proses asuhan keperawatan yaitu dengan menentukan 

masalah pasien serta memberikan intervensi sesuai masalah pasien. Proses 

pengkajian ini dilakukan di ruang rumah sakit termasuk Rumah Sakit Siloam 

Sriwijaya. Dalam hal ini perawat berperan penting dalam pengkajian pasien 

baru. Perawat perlu melakukan pengkajian dengan akurat dan lengkap. 

Namun, peneliti masih menemui pengkajian yang tidak dilakukan dengan 

akurat dan lengkap.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui 

pengalaman perawat dalam melakukan pengkajian pasien baru di ruang 

Chrysant Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. mengidentifikasi pengalaman perawat dalam melakukan 

pengkajian pasien baru di ruang Chrysant Rumah Sakit Siloam 

Sriwijaya Palembang. 
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2. mengidentifikasi keakuratan dan kelengkapan dokumentasi 

pengkajian pasien baru di ruang Chrysant Rumah Sakit Siloam 

Sriwijaya Palembang.  

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana pengalaman perawat dalam melakukan pengkajian pasien 

baru di ruang Chrysant Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Pendidikan  

 Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk lebih 

mengetahui pentingnya pengkajian pasien baru. 

1.5.2 Keperawatan 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi perawat dalam 

melakukan proses pengkajian pasien baru. Perawat dapat memahami 

proses pengkajian merupakan hal yang penting dan akan 

mempengaruhi tindakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan 

oleh pihak rumah sakit terhadap pasien. 

1.5.3 Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau  rujukan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai pengkajian pasien baru yang lebih 

luas lagi. 

1.5.4   Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini memberi gambaran kepada rumah sakit 

mengenai proses pengkajian pasien baru di ruang Chrysant Rumah 

Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 




