
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia. Salah satu profesi yang berkontribusi dalam meningkatkan derajat 

kesehatan manusia adalah perawat. Keperawatan bukanlah suatu profesi yang 

hanya sekedar untuk merawat dan mengobati, melainkan secara profesional 

mampu memberikan pelayanan secara holistic yang mencakup kebutuhan 

biologis, psikologis, sosial, dan spiritual (biopsikososiospiritual). Untuk 

memberikan pelayanan yang holistic, perawat tidak hanya cukup memiliki skill 

exellent dalam merawat pasien, namun juga harus memiliki pengetahuan yang 

baik pula.   

Menurut undang-undang nomor 38 tahun 2014, perawat adalah seseorang 

yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar 

negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Perawat juga merupakan suatu profesi mulia yang melakukan suatu 

pelayanan kesehatan dengan didasarkan pada ilmu pengetahuan. 



2 
 

Pengetahuan dalam keperawatan bertujuan sebagai bekal dalam memberikan 

pelayanan berdasarkan bukti atau teori yang ada. Menurut Notoadmodjo (2003), 

pengetahuan adalah hasil “tahu” yang terjadi setelah orang mengadakan suatu 

penginderaan terhadap suatu objek, jadi pengetahuan seseorang bisa didapat 

secara langsung melalui apa yang  dilihat dan didengar terhadap suatu objek. Ada 

banyak cara untuk memperoleh pengetahuan, yakni bisa didapat melalui coba-

coba (trial and error), pengalaman pribadi, secara kebetulan, kebenaran secara 

intuitif, pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin, dan juga melalui bukti 

penelitian (Notoadmodjo, 2012). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), pengetahuan adalah segala 

sesuatu yang diketahui berkenaan dengan apa yang dipelajari. Di dalam 

keperawatan, pengetahuan juga bisa dapat melalui pengalaman dan seberapa lama 

seseorang menjalani suatu profesi. Sebagai seorang perawat, intelligent sangat 

diperlukan karena erat hubungannya dengan kecerdasaan dan kompetensi perawat 

dalam merawat pasien. Istilah nursing is an art and science sangatlah tepat. 

Kompetensi digunakan sebagai seni atau art sedangkan kecerdasan diperoleh 

melalui ilmu pengetahuan atau science yang dipelajari, sehingga menghasilkan 

keselarasan antara teori dan praktik. Kecerdasan perawat diperlukan untuk bisa 

menyeimbangkan antara teori yang dipelajari dengan praktik dalam pemberian 

asuhan keperawatan. Jadi, perawat yang cerdas adalah perawat yang 

berkompetensi dan memilik pengetahuan yang baik pula. 

Pengetahuan perawat tentunya mempengaruhi asuhan keperawatan yang 

dilakukannya, oleh karena itu sebagai perawat bukan hanya dibutuhkan 
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kemampuan yang baik, melainkan dibutuhkan juga pengetahuan akan apa yang 

ingin dilakukannya sebagai bukti rasional. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saifullah (2015), pada 36 perawat 

yang bertugas di bangsal bedah (mawar dan wijaya kusuma) RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen, didapatkan  hasil bahwa tingkat pengetahuan perawat secara 

bermakna mempengaruhi tindakan perawat. Salah satu tindakan keperawatan yang 

wajib dilakukan di Rumah Sakit Umum Siloam (RSUS) Kupang adalah 

melakukan pengkajian kedaruratan seperti pengkajian Early Warning Score. 

Early warning score (EWS) system adalah suatu sistem permintaan bantuan 

untuk mengatasi masalah pasien secara dini, dengan diukur menggunakan 7 

parameter untuk mengetahui respon aktivasi klinis pasien (Royal College of 

Physicians, 2012). EWS juga merupakan suatu sistem untuk skoring kondisi 

fisiologis berdasarkan respon klinis, yang umumnya digunakan di unit medikal 

bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatdaruratan. Skoring EWS 

didasarkan pada 7 parameter dengan algoritme tindakan masing-masing 

berdasarkan hasil skoring dari pengkajian terhadap respon fisiologis pasien. 

(Duncan & McMullan, 2012). Tujuh parameter tersebut antara lain respirasi, 

tekanan darah sistolik, suhu, nadi, saturasi oksigen, oksigen tambahan, dan tingkat 

kesadaran pasien. 

Pengenalan deteksi secara dini tanda dan gejala perburukan klinis pada pasien 

di ruang perawatan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya code 
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blue dan memperbaiki prognosis pernyakit pasien serta mendeteksi lebih awal 

perburukan kondisi klinis pasien.  

RSUS Kupang merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Kupang, Nusa 

Tenggara Timur yang memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan 

bertaraf internasional dengan misinya yaitu menjadi pilihan terpercaya dalam 

bidang pelayanan kesehatan yang holistic, pendidikan kesehatan, dan riset 

kesehatan yang bertaraf internasional. RSUS Kupang juga merupakan rumah sakit 

yang terus menjunjung pengetahuan, sesuai dengan misinya untuk memberikan 

pelayanan berdasarkan riset yang bertaraf international. Salah satu yang menjadi 

bukti pelayanan yang bertaraf international di RSUS Kupang adalah tetap 

mengaplikasikan pengkajian EWS pada setiap pasien yang datang dan 

membutuhkan pelayanan kesehatan. 

Namun kenyataannya implementasi dan dokumentasi mengenai EWS masih 

jauh dibawah standar yang telah ditetapkan, yakni 100%. Kurangnya identifikasi 

kegawatan sejak dini dapat mengakibatkan angka kematian yang tinggi dan 

rendahnya mutu pelayanan keperawatan. Menurut Soekidjo (2003) pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau  angket yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kruisselbrink  et al. (2016) yang dilakukan di 

Rumah Sakit Mulago, Uganda untuk mengetahui prevalensi penyakit kritis 

dengan menggunakan Modify Early Warning Score (MEWS) didapatkan hasil 

bahwa setelah menggunaan MEWS angka kematian pada penyakit kritis di rumah 
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sakit mugalo uganda  pada 7 hari adalah hanya 5,5% dan 41,4% pasien dapat 

dipulangkan. Ini menunjukkan bahwa EWS berkontribusi besar dalam 

meningkatkan mutu pelayanan  kesehatan.  

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh U. Schild et al. (2016), didapatkan 

hasil bahwa metode EWS memberikan hasil dan informasi, bahwa aplikasi sistem 

EWS dapat menurunkan angka penerimaan pasien ke Intensif Care Unit (ICU) 

dengan mengevaluasi respon klinis yang dibagi dalam tiga kategori yakni risiko 

rendah (0-4 poin), sedang (5-6 poin) atau tinggi (≥7 poin). Begitu pun penelitian 

yang dilakukan oleh Smith GB et.al (2013) didapatkan hasil bahwa EWS 

memiliki dampak yang lebih besar untuk membedakan pasien yang berisiko 

terkena serangan jantung, selain itu dengan melakukan assesment EWS, 

penerimaan pasien ke ICU dapat diantisipasi dan menurunkan angka kematian 

dalam 24 jam. 

Hal menarik lainnya mengenai EWS yang didukung oleh penelitian  

Ebrahimian et al. (2017), ditarik kesimpulan bahwa pengkajian EWS sangat  

membantu Emergency Medical Services (Pelayan kesehatan di Emergency), dalam 

memahami dengan benar kondisi pasien secara medis dan secara akurat bisa 

mengidentifikasi kebutuhan yang akan diberikan kepada pasien sesaui dengan 

algoritma yang ada.  

Dari data penelitian diatas, sangat jelas bahwa EWS berdampak besar 

terhadap tingkat kesembuhan dan rencana penanganan yang akan dilakukan oleh 

tim medis. Oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter 
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wajib memahami dengan baik dan mengaplikasikan EWS pada setiap pasien yang 

dilayani. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shaws; Fotherqill RT; Clark; Moore (2016),  

juga menunjukkan bahwa Early Warning Score membantu perawat untuk 

memperoleh informasi dini terhadap pasien yang berisiko mengalami masa kritis, 

dan bahkan sangat direkomendasikan untuk aplikasikan dalam layanan 

ambulance. 

Adapun penelitian di Indonesia, yang dilakukan oleh Liswati (2015) 

mengenai Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Early Warning Score 

di RSKB Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng dengan total responden 58, didapatkan 

hasil bahwa responden yang berpengetahuan baik sebanyak 23 orang (39,7%) dan 

responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 35 orang (60,3%). Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang berpengetahuan baik lebih 

sedikit daripada responden yang berpengetahuan cukup. 

Data RSUS Kupang (2017), menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

perawat mengenai EWS bulan Januari 2017, di ruangan rawat inap RSUS Kupang 

48%, dan meningkat pada bulan Februari menjadi 55,9%. Salah satu ruangan dari 

10 ruang perawatan yang dilakukan audit pengetahuan EWS tahun 2017 di RSUS 

Kupang adalah ruangan bethesda 1. Ruang bethesda 1 adalah salah satu ruang 

yang memiliki pengetahuan perawat yang masih rendah, diantara 2 ruangan 

lainnya yakni ruang samaria dan bethesda 2.  
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Data RSUS Kupang tahun 2017, menunjukkan bahwa presentase pengetahuan 

perawat mengenai EWS di ruang bethesda 1 pada medical surgical adalah 46% 

dan ruang pediatric sebesar 56%. Pada bulan Februari 2017, didapatkan hasil juga 

bahwa tingkat pengetahuan perawat di ruangan ini meningkat menjadi 54% pada 

ruang medical surgical, dan 63% pada ruang pediatric. Walaupun mengalami 

kenaikan presentase, namun hasil tersebut masih dibawah dari standar yang 

ditetapkan yakni 100%. 

Fenomena lain yang ditemukan di ruang rawat inap RSUS Kupang adalah 

bahwa akibat pengetahuan perawat yang masih rendah, maka berimbas pada 

dokumentasi dan penerapan EWS yang belum maksimal. Data RSUS Kupang 

menunjukkan pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2017,  

presentase dokumentasi EWS yang dilakukan perawat berturut-turut adalah 

37,6%, 43%, 45%, 60% dan 63%.  Ini dibuktikan dengan hasil audit internal di 

SHKP tahun 2017, yang menyatakan bahwa salah satu faktor perawat belum 

optimal mengimplemetntasikan EWS adalah karena kurang pengetahuan. 

Sehingga melalui audit tahun 2017 oleh Clicinal Nurse Educator (CNE) SHKP, 

disimpulkan bahwa action plan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

implementasi EWS adalah dengan melakukan resosialisasi/re-edukasi EWS setiap 

shift dengan target 100% dan melakukan evaluasi kedisiplinan pelaksanaan EWS 

oleh perawat dengan mengevaluasi kejadian code blue dan pasien observasi di 

ruangan (RSUS Kupang, 2017). 

Hasil audit memang menunjukkan data tingkat pengetahuan perawat di RSUS 

Kupang, namun yang menjadi keistimewaan dalam penelitian yang akan 
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dilakukan ini adalah penulis menggunakan kuesioner sebagai alat ukur dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan pertanyaan tertutup mengenai 

EWS yang sudah diuji validitas dan realibitas penelitian yang bisa mewakili 

semua pengetahuan perawat mengenai EWS, sehingga hasil ketepatan 

pengetahuan perawat lebih mudah untuk dianalisa menurut karakteristik perawat. 

Karena dalam audit internal yang dilakukan oleh CNE, hanya menggunakan 

pertanyaan terbuka dan belum diuji validasi serta tidak dianalisa menurut 

karakteristik perawat di RSUS kupang 

Penulis mendapat data awal dari Clinical Nurse Educator (CNE) melalui 

hasil audit yang dilakukan mengenai tingkat pengetahuan perawat diruang rawat 

inap. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Gambaran demografi dan tingkat pengetahuan perawat mengenai EWS di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Fish Bone EWS menunjukan hasil bahwa belum optimalnya implementasi 

EWS di RSUS Kupang, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain sosialisasi yang masih kurang, beban kerja yang tinggi, 

pembagian pasien yang kurang efektif sesuai dengan tingkat ketergantungan dan 

kurang pengetahuan. Angka kejadian code blue yang tinggi di ruang rawat inap 

mengindikasikan impelementasi EWS yang masih rendah. Selain itu, jumlah 

perawat yang tidak sebanding dengan jumlah pasien juga merupakan salah satu 

faktor yang membuat pengkajian EWS jarang untuk dilakukan. Dalam 1 shift, 
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seorang perawat bisa merawat 7-14 pasien pada salah satu ruang rawat inap. 

Berdasarkan hasil audit RSUS Kupang kepada seluruh perawat yang ada pada 

bulan maret 2017, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat mengenai 

EWS masih sangat rendah yakni 64,5%, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Gambaran demografi dan tingkat pengetahuan perawat 

mengenai Early Warning Score di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam 

Kupang. Berikut bagan fish bone EWS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian pasien yang kurang efektif 

sesuai dengan tingkat ketergantungan 

 

 

Belum 

optimalnya 

implementasi 

EWS/MEWS/P

EWS 

MAN 
TIME 

MONEY METHOD 

Tools yang kurang memadai 

 
Fungsi controlling dan evaluasi masih kurang 

 

Sosialisasi yang masih kurang 

Pengaturan waktu yang 

beum optimal 

Tidak ada reward 

 

Kurang caring 

Beban kerja 

Kurang pengetahuan 

Bagan 1.2 Fish Bone EWS RSUS Kupang 



10 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan perawat mengenai Early Warning Score berdasarkan status 

demografi perawat diruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam kupang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

1. Mandeskripsikan tingkat pengetahuan perawat berdasarkan usia responden di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

2. Mandeskripsikan tingkat pengetahuan perawat berdasarkan jenis kelamin 

responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

3. Mandeskripsikan tingkat pengetahuan perawat berdasarkan masa kerja 

responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

4. Mandeskripsikan tingkat pengetahuan perawat berdasarkan tingkat pendidikan 

responden di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang. 

5. Mandeskripsikan tingkat pengetahuan perawat berdasarkan pengalaman 

pernah atau tidaknya mengikuti pelatihan EWS pada responden di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Umum Siloam Kupang 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

pertanyaan penelitiannnya adalah bagaimana gambaran demografi dan tingkat 

pengetahuan perawat mengenai Early Warning Score diruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Siloam Kupang? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat untuk penulis 

Penelitian dapat memberikan informasi mengenai gambaran demografi 

dan tingkat pengetahuan perawat tentang EWS di ruang rawat inap rumah sakit 

umum swasta Siloam Kupang, dan juga melalui penelitian ini penulis dapat 

belajar cara menganalisis suatu karya ilmiah sebagai bekal penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat untuk Rumah Sakit Umum Siloam kupang 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, untuk 

mengevaluasi tingkat pengetahuan dan pemahaman perawat tentang EWS, 

sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian kepada setiap pasien.  

1.5.3 Manfaat untuk Faculty of Nursing (FON) 

Diharapkan dapat menambah pustaka bagi FON Universitas Pelita 

Harapan (UPH) yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan perawat mengenai 

EWS di Ruang rawat Inap RSUS Kupang, dan bisa dijadikan sumber untuk 

penelitian selanjutnya. 




