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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut Twomey (2014), pengkajian awal pasien masuk adalah penilaian 

keperawatan yang komprehensif terhadap kondisi pasien yang meliputi riwayat pasien, 

penampilan umum, pemeriksaan fisik dan tanda vital yang diselesaikan pada saat 

pasien masuk. Pengkajian awal harus dilakukan oleh perawat idealnya dilakukan saat 

pasien tiba di bangsal atau ruangan dan harus diselesaikan dalam 24 jam setelah masuk. 

Pengkajian ini harus didokumentasikan di formulir penerimaan pasien oleh perawat 

dan tetap menjaga privasi pasien. Menurut Rutami & Setiwan (2012), Proses 

pengkajian merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam proses keperawatan dan 

dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data individu secara komperhensif 

terkait aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual.   

Fase dari pengkajian meliputi, pengumpulan data, analisis data, 

pengelompokan data dan dokumentasi data (Haryanto, 2008 dalam Rutami & 

Setiawan, 2012). Menurut Williams & Wilkins (2009), Pengkajian awal pasien masuk 

adalah sebuah database keperawatan, formulir pengkajian keperawatan harus 

dilengkapi dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber 

dan menganalisisnya untuk menyelesaikan gambaran yang sesuai dengan keadaan 

pasien. Poin yang harus diperhatikan adalah pengkajian awal akan menjadi data 

pengamatan keperawatan, riwayat kesehatan pasien dan temuan dari pengkajian fisik. 



2 

 

Pengkajian berisi keluhan pasien saat ini, riwayat penyakit, riwayat pembedahan, obat 

– obat pasien, pengetahuan pasien tentang alergi terhadap makanan, obat dan zat 

lainnya. Pada pengkajian awal juga disertakan temuan pengkajian normal dan 

abnormal pada pasien seperti pengkajian activities of daily living (ADLs), nyeri yang 

dirasakan pasien.  

Beberapa data yang didapat bahwa pengkajian awal pasien jarang dilengkapi  

seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Sulisnadewi, dan I Wayan (2007) 

yang dikutip dalam Rutami & Setiawan (2012) diperoleh hasil di RSUP (Rumah Sakit 

Umum Pusat) Sanglah Denpasar diperoleh sebanyak (40%) data pengkajian kurang 

sesuai dengan standar dan perawat sangat jarang melakukan pengkajian terhadap sosial 

dan spiritual pasien. Pengkajian yang dilakukan sering sekali hanya berfokus pada 

pengkajian tanda-tanda vital dan pengkajian fisik. Selain itu hasil dari penelitian yang 

dilakukan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Baptis Kediri di dapatkan bahwa 

dokumentasi keperawatan yang dilengkapi oleh perawat adalah diagnosa, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi keperawatan sedangkan pengkajian tidak dilengkapi oleh 

perawat. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung pada 25 catatan 

rekam medis pasien ini berdasarkan aspek penilaian di dapat hasil bahwa pengkajian 

yang tidak dilengkapi 15 (60%), diagnosa tidak lengkap 5 (20%), perencanaan tidak 

lengkap 1 (4%), implementasi tidak lengkap 9 (36%), evaluasi 18 (72%) (Triyoga & 

Dewi, 2015). Menurut Martini (2007) yang dikutip dalam Rutami & Setiawan (2012), 

bahwa penghambat yang dialami perawat dalam melakukan pengkajian adalah 
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kurangnya kemampuan perawat mengumpulkan data pengkajian yang komprehensif, 

kurang motivasi diri dan beban kerja yang tinggi.   

Rumah Sakit Siloam Bali memiliki tiga instalasi rawat inap dengan jumlah 

perawat 36 orang perawat pelaksana. Terdiri dari satu laki – laki dan 35 perempuan. 

Latar pendidikan perawat Rumah Sakit Siloam Bali ada 17 orang perawat S1 dan Ners 

dan sebanyak 19 orang berlatarkan D3. Data yang didapat dari Rumah Sakit Siloam 

Bali tentang kelengkapan pengkajian awal adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Data Dokumentasi Pengkajian Awal di Inpatient Department Rumah Sakit Siloam Bali.  

No  Jenis pengkajian  

   

Jumlah Poin yang tidak dilakukan pengkajian  

IPD I  IPD II  IPD III  

1  Pengkajian Fisik Genital  8  3  2  

2  Berat dan Tinggi Badan  6  0  1  

3  Tanda - Tanda Vital  3  0  0  

4  Pendidikan dan Pekerjaan  3  0  0  

5  Pola Istirahat  1  0  0  

6  Kebutuhan Komunikasi dan Edukasi  1  0  0  

7  Status Pernikahan  0  1  0  

8  Status Nutrisi  0  0  1  

  

Data di atas menunjukan bahwa pengkajian awal di Rumah Sakit Siloam Bali 

tidak semua dilengkapi. Pengkajian fisik genital dan juga berat dan tinggi badan adalah 

hal yang paling jarang dikaji. Data dari IPD (Inpatient Departement) I di ambil dari 

sembilan rekam medis dan diperoleh hasil delapan rekam medis pengkajian fisik 

genital tidak dilengkapi, enam rekam medis tidak melengkapi berat dan tinggi badan, 

tiga rekam medis tidak melengkapi tanda – tanda vital, tiga rekam medis tidak 

melengkapi pendidikan dan pekerjaan, satu rekam medis tidak melengkapi pola 
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istirahat, dan satu rekam medis tidak melengkapi kebutuhan komunikasi dan edukasi. 

Data IPD II di ambil dari empat rekam medis dan di dapat hasil yang tidak dilakukan 

pengkajian adalah pengkajian fisik genital satu rekam medis dan status pernikahan satu 

rekam medis. Data dari IPD III di ambil dari empat rekam medis dan hasil yang 

diperoleh adalah dua rekam medis tidak dilakukan pengkajian fisik genital, dua rekam 

medis tidak dilakukan pengkajian berat dan tinggi badan dan satu rekam medis tidak 

dilakukan pengkajian status nutrisi.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat pengkajian tidak lengkap 

seperti berat dan tinggi badan pasien, hal ini dianggap sepele. Namun pada saat dokter 

ingin memberikan terapi obat ke pasiennya maka dokter akan menanyakan berat badan 

pasien ke perawat untuk menentunkan dosis obat yang diberikan, karena pengkajian 

yang tidak lengkap sering kali perawat memberikan jawaban berat badan pasien hanya 

kira-kira.   

Beberapa penelitian di atas memberikan data bahwa pengkajian awal sangat 

jarang dilengkapi oleh perawat. Proses pengkajian merupakan tahap pertama yang 

dilakukan dalam proses keperawatan dan dilakukan secara sistematis dengan 

mengumpulkan data individu secara komperhensif terkait aspek biologis, psikologis, 

sosial, maupun spiritual. Pengkajian awal pasien merupakan hal penting yang harus 

dilakukan oleh perawat dan harus diselesaikan dalam 24 jam setelah pasien masuk.  

1.2 Rumusan Masalah  

Pengkajian merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam proses 

keperawatan dan dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data individu 
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secara komperhensif terkait aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. 

Beberapa data yang kurang lengkapnya pengkajian diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan di RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) Sanglah Denpasar pada 2007 bahwa 

40 % data pengkajian kurang dilengkapi oleh perawat yaitu pengkajian sosial dan 

spiritual. Namun hanya berfokus pada pemeriksaan tanda – tanda vital dan pengkajian 

fisik. Selain itu penelitian di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Baptis Kediri diperoleh 

hasil bahwa 60 % dokumentasi keperawatan yang tidak dilengkapi adalah pengkajian. 

Data di Rumah Sakit Siloam Bali diperoleh bahwa pengkajian yang tidak dilengkapi 

adalah pengkajian fisik genital dan sosial.  

Manfaat melakukan pengkajian adalah kepuasan bagi perawat sendiri, 

menentukan diagnosa pasien dan melihat perkembangan kesehatan pasien (Rutami & 

Setiawan, 2012). Beberapa hasil penelitian yang dilakukan dan berdasarkan latar 

belakang diatas maka peneliti ingin menggambarkan bagaimana persepsi perawat 

rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali terhadap pengkajian awal pasien. Pentingnya 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan perawat terhadap 

pengkajian awal.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi perawat di 

instalasi rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali tentang pengkajian awal pasien.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi perawat  

tentang pengkajian awal pasien baru di instalasi rawat inap. Manfaat praktik untuk 

peneliti adalah untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pengkajian awal 

yang dilakukan perawat dan bagaimana perawat memandang pengkajian awal sehingga 

kedepannya peneliti dapat meningkatkan kelengkapan data pengkajian awal pada 

pasien rawat inap.  

 




