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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum RSUD Salatiga 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Salatiga. RSUD 

Salatiga merupakan rumah sakit rujukan milik pemerintah 

Salatiga yang mempunyai letak sangat strategis, berada di 

tengah kota yang mudah dijangkau dengan transportasi, 

terletak di Jl. Osamaliki No. 19 Salatiga. RSUD kota Salatiga 

ini memiliki status kelas C dan sejak 1 April 1995 ditetapkan 

sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Daerah. Pada tahun 

1996/1997 RSUD Salatiga mendapatkan pengakuan 

akreditasi sebagai Rumah Sakit Sayang Bayi dari UNICEF 

dan pada tahun 1997 telah mendapatkan Sertifikat 

Akreditasi Penuh untuk 5 (lima) standar pelayanan dari 

Dep.Kes.RI selama 3 tahun. 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari beberapa tahap mulai dari 

tahap observasi yang dilakukan pada pasien pre operasi 

kemudian dilanjutkan tahap wawancara dengan pasien dan 
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keluarga pasien yang dilakukan pada pasien setelah selesai 

dilakukan tindakan operasi.  

Partisipan dalam penelitian ini adalah empat pasien 

pre operasi yang dirawat di ruang rawat inap RSUD 

Salatiga. Keempat pasien tersebut merupakan pasien yang 

baru pertama kali masuk rumah sakit dan baru pertama kali 

dilakukan tindakan operasi. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Penelitian Riset Partisipan 1 

4.2.1.1 Karakteristik Partisipan 1 

Partisipan 1 (P1) berusia 53 tahun dengan jenis 

kelamin wanita, pendidikan terakhir partisipan 1 adalah SD 

dan pekerjaannya sekarang menjadi buruh. P1 adalah anak 

ke 5 dari 7 bersaudara, tindakan operasi yang dilakukan 

pada P1 adalah operasi Kiste Parotis. P1 merupakan pasien 

yang baru pertama kali masuk rumah sakit dan baru 

pertama kali melakukan tindakan operasi. Saat peneliti 

melakukan observasi, P1 ditemani oleh suaminya. Peneliti 

melakukan observasi dari keadaan umum partisipan. 

Partisipan 1 tampak berpakaian bersih dan rapi, rambut 
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tersisir rapi, badan tidak berbau, partisipan 1 berbicara 

cepat, kontak mata fokus dengan baik. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Respon Kecemasan 

Respon kecemasan partisipan diobservasi dari 

beberapa sistem yaitu sistem kardiovaskuler, sistem 

respirasi, kulit, sistem gastrointestinal, sistem 

neuromuskuler, perilaku dan aspek kognitif. Pada sistem 

kardiovaskuler, respon kecemasannya diobservasi melalui 

pengukuran tekanan darah: 110/70 mmHg dengan nilai 

normal: 90-120/60-80 mmHg, nadi: 75x/menit dengan nilai 

ideal: 60-100xmenit. Pada sistem respirasi nafas cepat 

melebihi batas normal, RR: 22x/menit dengan nilai normal: 

14-20x/menit. Pada kulitnya, telapak tangan tidak 

berkeringat dan tidak gatal, hasil pengukuran suhu: 36,60C 

dengan nilai normal: 36,6-37,20C. Pada sistem 

gastrointestinal, masih ada nafsu makan tetapi merasakan 

mual setelah makan. Pada sistem neuromuskulernya, 

diobservasi melalui gerakan cepat yang dimaksud disini P1 

dapat mengambil minum sendiri, pandangan mata fokus 

seperti menatap mata peneliti saat diwawancarai. Pada 

sistem perilakunya saat diwawancarai oleh peneliti, P1 bisa 

bicara dengan cepat, tidak gugup dan tidak tremor. Pada 
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aspek kognitifnya, P1 masih mampu memperhatikan dan 

berkonsentrasi dengan baik. 

Berikut tema-tema penelitian gambaran strategi 

koping pasien dalam menghadapi kecemasan pre operasi, 

dikategorikan: 

1. Perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi 

 Dari hasil wawancara pada penelitian ini tentang 

perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi pada partisipan 1 adalah P1 

mengalami kecemasan dilihat dari respirasi nafas yang 

cepat 22x/menit dan P1 merasakan mual setelah makan, 

tetapi P1 mencoba bersabar dan pasrah karena 

keinginannya untuk cepat sembuh. Pada P1 yang 

mengalami kecemasan tidak merasa terganggu dalam 

kegiatan sehari-harinya, seperti ada nafsu makan 

walaupun setelah makan mual dan pola eliminasi lancar. 

Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 1 
Ya itu mbak, cemas banget. Apalagi ini pas 
puasa mbak,jadi harus pasrah dan sabar 
mbak walaupun cemas yang penting cepet 
sembuh daripada sakit terus (P1) 
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Kalau saya gak ada mbak, biasa saja. Saya 
masih doyan makan kayak biasanya,tapi 
habis makan ngrasa mual. kalau kekamar 
mandi juga lancar-lancar mbak (P1) 

2. Hal-hal yang membuat pasien cemas menghadapi 

operasi 

P1 mengalami cemas dengan tindakan operasi, hal-

hal yang membuat P1 cemas adalah rasa sakit saat 

dilakukan tindakan operasi, P1 mengatakan walau dibius 

saat operasi tetapi masih cemas kalau masih terasa 

sakit setelah operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 

 Kutipan 2 
Itu mbak kalau nantinya sakit waktu 
dioperasi, ya walau dibius tapi saya masih 
cemas kalau masih terasa sakit. kan saya 
baru pertama ini mbak operasi. Tapi yaudah 
mbak pasrah gak apa-apa yang penting itu 
cepet sembuh (P1) 

3. Persepsi pasien terhadap tindakan operasi 

Persepsi partisipan terhadap tindakan operasi, 

menurut pemahaman partisipan tindakan operasi itu 

terdapat pembiusan. Hanya tindakan pembiusan yang 

P1 ketahui. Menurut pengakuan P1, P1 tidak 

mendapatkan penjelasan prosedur operasi dari Dokter 

maupun Perawat karena P1 beranggapan bahwa 

suaminya yang mendapat penjelasan. Kutipan dari hasil 

wawancara: 
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Kutipan 3 
Tidak mbak, saya malah bertanya-tanya 
sendiri dalam hati didalem ruangan operasi 
nanti diapain saja yaa..  Tapi sepertinya yang 
diberi info penjelasan dari perawat  itu suami 
saya mbak, jadi saya yang mau operasi tidak 
tahu prosedurnya seperti apa. Seumpama 
saya tahu mbak, mungkin itu bisa 
mengurangi rasa cemas saya mbak. Kan jadi 
saya sudah tahu nanti didalem ruang operasi 
tahapnya apa saja (P1) 
 
Setahu saya ya mbak, kalau udah masuk 
ruang operasi terus dibius sebelum dioperasi 
mbak. Udah itu saja .. Yang lain saya tidak 
tahu. Yang penting berdoa terus akan 
menghasilkan kepuasan (P1) 
 

4. Strategi koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Dalam menghadapi masalah, khususnya 

menghadapi operasi, P1 memilih untuk berdoa. Menurut 

P1, jika banyak berdoa hasilnya pasti memuaskan. 

Selain berdoa, P1 juga mendapatkan dukungan dari 

keluarga. Dengan adanya suami dan anak-anaknya itu 

semua dapat mengurangi kecemasan P1, karena 

mendapat perhatian dari mereka. Kutipan dari hasil 

wawancara: 

Kutipan 4 
Ada 2 mbak, yang paling utama dengan 
berdoa. Saya selalu berdoa mbak, istighfar 
terus pokoknya mbak. Walau saya gak tau 
nanti hasil operasinya seperti apa, yang 
penting saya berdoa terus mbak. Saya lho 
berhenti berdoa waktu udah dibius kan 
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langsung tidak sadar, tapi dihati dan batin 
saya selalu mengucapkan doa mbak. Saya 
masih bisa mendengar luar lho mbak walau 
saya dibius. Kalau banyak-banyak berdoa itu 
hasilnya pasti memuaskan. Dan yang kedua 
tentunya dukungan keluarga, sebelum 
operasi anak-anak dan suami saya kumpul 
mbak. Saya pengen ditemani dengan mereka 
terus mbak sampai saya masuk ruang 
operasi,, Rasanya senang sekali saya mbak, 
dapat perhatian dari mereka bisa mengurangi 
rasa cemas saya dari operasi (P1). 

 
5. Keberhasilan koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Pada partisipan 1 mengatakan strategi koping dari 

berdoa dan dukungan keluarga berhasil untuk 

mengurangi kecemasan dan P1 mengungkapkan 

dengan perasaan senang dan bersyukur karena dengan 

berdoa dapat melegakan pikiran dan hati P1. Kutipan 

dari hasil wawancara:  

Kutipan 5 
Alhamdulilah mbak, berhasil. Ya kata saya 
tadi,, banyak-banyak berdoa pasti hasilnya 
memuaskan (P1). 

Alhamdulilah, bersyukur pastinya saya 
senang mbak. Karena berdoa itu dapat 
melegakan pikiran dan hati kita (P1). 
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4.2.2 Hasil Penelitian Riset Partisipan 2 

4.2.2.1 Karakteristik Partisipan 2 

Partisipan 2 (P2) berusia 24 tahun dengan jenis 

kelamin pria, pendidikan terakhir P2 ini adalah SMP dan 

pekerjaannya sekarang menjadi petani. P2 adalah anak 

pertama dari 2 bersaudara, tindakan operasi yang dilakukan 

pada P2 adalah operasi Appendiktomy. Partisipan 2 

merupakan pasien yang baru pertama kali masuk rumah 

sakit dan baru pertama kali melakukan tindakan operasi. 

Saat peneliti melakukan observasi, keluarga yang 

menemani P2 adalah ibu dari P2, adik dan sahabat. Peneliti 

melakukan observasi dari keadaan umum pada partisipan. 

Keadaan umum tersebut dilihat dari penampilan, partisipan 

2 tampak berbaring di tempat tidur dengan tangan kanan 

terpasang infus, berpakaian bersih dan rapi, rambut tersisir 

rapi, badan tidak berbau, kulit bersih, warna sawo matang, 

telapak tangan berkeringat, partisipan 2 berbicara cepat, 

kontak mata fokus dengan baik. 
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4.2.2.2 Hasil Observasi Respon Kecemasan 

Respon kecemasan partisipan diobservasi dari 

beberapa sistem yaitu sistem kardiovaskuler, sistem 

respirasi, kulit, sistem gastrointestinal, sistem 

neuromuskuler, perilaku dan aspek kognitif. Pada sistem 

kardiovaskuler, respon kecemasannya diobservasi melalui 

pengukuran tekanan darah dan nadi. Tekanan darah 

meningkat 130/90 mmHg dengan nilai normal: 90-120/60-80 

mmHg dan P2 juga merasakan jantung berdebar, karena 

sebelumnya tekanan darah P2 biasanya 110/80 mmHg 

dilihat dari data tim medis. Kemudian hasil pengukuran nadi: 

85x/menit dengan nilai ideal: 60-100xmenit.  

Pada sistem respirasi, nafas normal 20x/menit 

dengan nilai normal: 14-20x/menit dan tidak ada rasa 

tertekan pada dada. Kulit dari P2, muka pucat dan telapak 

tangan berkeringat, suhu: 36,70C dengan nilai normal: 36,6-

37,20C. Pada sistem gastrointestinal, sejak dinyatakan untuk 

dilakukan operasi partisipan 2 tidak ada nafsu makan tetapi 

tidak mual muntah. Pada sistem neuromuskuler, P2 

mengatakan sempat kejang setelah dinyatakan operasi dan 

P2 juga mengalami sulit tidur/insomnia. Pada sistem 

perilakunya, saat diwawancarai oleh peneliti, P2 bisa bicara 
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dengan cepat, pandangan matanya fokus. Pada aspek 

kognitifnya, P2 mampu konsentrasi dengan baik dan 

menjawab semua pertanyaan saat diwawancarai.  

Berikut tema-tema penelitian gambaran strategi 

koping pasien dalam menghadapi kecemasan pre operasi, 

dikategorikan: 

1. Perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi 

Perasaan pertama kali P2 saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi adalah cemas, takut, kuatir, jantung 

berdebar. P2 merasa kecemasannya mengganggu 

kegiatan sehari-harinya, seperti BAK yang sering dari 

awal masuk rumah sakit P2 BAK 7-10x/hari, P2 juga 

tidak nafsu makan dan sulit tidur. Kutipan dari hasil 

wawancara: 

Kutipan 6 
Langsung jantung saya berdebar mbak, 
takut, cemas banget sama kuatir saya mbak, 
wong lagi pertama kali sakit parah sampai 
dioperasi gini. Tapi gak apa-apa mbak biar 
sakit diperutku ini cepet hilang. Soale nak 
sakit gini saya jadi gak bisa kerja mbak (P2) 

Waduuhhh saya itu benar-benar cemas 
sampai saya Buang Air Kecilnya sering 
mbak,dari pertama masuk rumah sakit sehari 
bisa 7-10x mbak. Terus saya sampai gak 
nafsu makan dan gak bisa tidur, kebayang 
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terus sama alatnya bedah nanti pas saya 
dioperasi (P2) 

2. Hal-hal yang membuat pasien cemas menghadapi 

operasi 

Hal-hal yang membuat P2 cemas adalah peralatan 

bedah. Menurut pengakuan P2, bagian tubuh yang akan 

dioperasi adalah perut, sehingga P2 membayangkan 

bahwa peralatan bedah tersebut menakutkan. Selain 

peralatan bedah, P2 juga cemas jika terjadi gagal 

operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 

 Kutipan 7 
Sama peralatan bedahnya mbak kok kayake 
ngeri gitu, apalagi yang dioperasi ini perut 
saya. Tidak bisa membayangkan saya mbak. 
Dan saya cemas banget kalau sampai gagal 
operasinya (P2) 

3. Persepsi pasien terhadap tindakan operasi 

Menurut pemahaman P2, tindakan operasi itu 

terdapat peralatan bedah dan tim medis kesehatan 

(Dokter bedah dan perawat). Menurut apa yang 

dikatakan P2, P2 juga tidak mendapatkan penjelasan 

prosedur operasi dari Dokter maupun Perawat. Hanya 

jadwal operasi yang P2 ketahui. Kutipan dari hasil 

wawancara: 

Kutipan 8 
Nggak mbak, gak dikasi penjelasan. Cuma 
saya dikasi tahu jadwal operasi saya jam 
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berapa terus saya dikasi baju operasinya 
buat ganti nanti waktu mau operasi (P2) 

Ya itu mbak, nanti didalem ada peralatan 
bedah yang ngeri-ngeri terus ada dokternya 
bedah dan perawat (P2) 

4. Strategi koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Untuk menghadapi operasi, P2 melakukan strategi 

koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasannya adalah dengan bermain Handphone, 

berbicara dengan orang lain (sahabat dan keluarga) dan 

minum air putih yang banyak. Menurut P2, dengan 

minum air putih banyak dapat melegakan pikirannya. 

Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 9 
Pas saya lagi cemas tak tinggal main 
Handphone mbak, smsan gitu. Terus pas 
ada sahabat saya datang langsung saya 
alihkan untuk ngobrol saja sama sahabat 
dan keluarga saya. Dan semenjak saya 
tau mau dioperasi langsung saya minum 
air putih banyak mbak sampai berkali-kali, 
karena bisa membuat saya lega tapi saya 
juga tidak nafsu makan saking cemasnya. 
Lha kuwi mbak, minum terus jadi ya pipis 
terus saya mbak. Bolak balik kamar 
mandi (P2) 

5. Keberhasilan koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Dalam menghadapi kecemasan pre operasi, P2 

mengatakan cukup berhasil yang dilakukan untuk 
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mengurangi kecemasan antara lain bermain Handphone, 

berbicara dengan orang lain dan minum air putih yang 

banyak. Dengan perasaan senang P2 

mengungkapkannya. Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 10 
Iya lah mbak, cukup berhasil (P2) 
 
Seneng mbak saya, apalagi terus ada 
sahabat dan keluarga saya yang ngajak 
saya ngobrol biar cemas saya berkurang 
gitu mbak (P2) 

 

4.2.3 Hasil Penelitian Riset Partisipan 3 

4.2.3.1 Karakteristik partisipan 3 

Partisipan 3 (P3) berusia 18 tahun dengan jenis 

kelamin wanita, pendidikan terakhir P3 ini adalah tahun 

2013 lulus SMA dan rencana akan melanjutkan kuliah TNI di 

Semarang. P3 adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara, tindakan 

operasi yang dilakukan pada P3 adalah operasi Adenoma 

Tonsilektomy. P3 merupakan pasien yang baru pertama kali 

masuk rumah sakit dan baru pertama kali melakukan 

tindakan operasi. Saat peneliti melakukan observasi, 

keluarga yang menemani adalah ibu dari P3. Peneliti 

melakukan observasi dari keadaan umum partisipan. 

Partisipan 3 tampak berpakaian bersih dan rapi, P3 tampak 
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berbaring di tempat tidur dengan tangan kanan terpasang 

infus, rambut panjang dan sedikit berantakan, badan tidak 

berbau, telapak tangan tidak berkeringat, kulit lembab, 

partisipan 3 berbicara cepat. 

 

4.2.3.2 Hasil Observasi Respon Kecemasan 

Respon kecemasan partisipan diobservasi dari 

beberapa sistem yaitu sistem kardiovaskuler, sistem 

respirasi, kulit, sistem gastrointestinal, sistem 

neuromuskuler, perilaku dan aspek kognitif. Pada sistem 

kardiovaskuler, respon kecemasannya diobservasi melalui 

pengukuran tekanan darah dan denyut nadi normal dengan 

hasil TD: 110/90 mmHg, nilai ideal tekanan darah: 90-

120/60-80 mmHg dan nadi: 82x/menit dengan nilai normal: 

60-100xmenit. Pada sistem respirasi, pernafasan: 18x/menit 

dengan nilai normal: 14-20x/menit dan tidak ada rasa 

tertekan di dada.  

Pada kulit, partisipan 3 tidak terasa gatal dan telapak 

tangan tidak berkeringat, suhu: 37,80C dengan nilai normal: 

36,6-37,20C. Pada sistem gastrointestinal, P3 tidak nafsu 

makan dan merasa mual. Pada sistem neuromuskulernya, 

P3 tidak ada masalah yaitu gerakan cepat dan tidak tremor. 

Pada sistem perilakunya saat diwawancarai oleh peneliti, P3 
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bisa bicara dengan cepat, tidak gugup. Pada aspek 

kognitifnya, P3 memiliki gangguan perhatian seperti 

pandangan matanya kurang fokus, karena P3 sering 

bermain Handphone tetapi P3 dapat mengingat jelas saat 

diberi beberapa pertanyaan. 

Berikut tema-tema penelitian gambaran strategi 

koping pasien dalam menghadapi kecemasan pre operasi, 

dikategorikan: 

1. Perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi 

Perasaan pertama kali P3 saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi adalah P3 mengalami kecemasan dan 

takut. Karena kecemasan yang dialaminya, partisipan 3 

tidak nafsu makan, hanya minum susu dan air putih. 

Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 11 
Tentunya cemas dan takut banget, 
soalnya ini aku baru pertama kali masuk 
dirawat dirumah sakit mbak eh malah 
langsung operasi (P3) 

Aku sampai gak doyan makan mbak, 
sampai ibu tawari makan kesukaanku 
juga tapi bener-bener gak nafsu gitu lah 
mbak. Udah dipaksa ibu dikit-dikit malah 
pengen mual hehe. .  Ya paling cuma 
minum susu aja sama air putih, tapi habis 
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itu sebelum operasi kan disuruh puasa 
mbak (P3) 

2. Hal-hal yang membuat pasien cemas menghadapi 

operasi 

P3 mengalami cemas terhadap operasi, hal-hal yang 

membuat P3 cemas adalah ruang bedah dan tim medis 

kesehatan seperti dokter bedah dan perawat. Menurut 

P3, P3 merasa menjadi korban pembedahan dengan tim 

medis kesehatan (Dokter bedah dan perawat) dan 

menjadi pengalaman pertama kali. Selain ruang bedah 

dan tim medis kesehatan, P3 juga takut diinfus. Kutipan 

dari hasil wawancara: 

Kutipan 12 
Aku cemas kalau udah masuk ruang 
bedah terus ada dokternya yang mau 
operasi aku terus pasti banyak perawat. 
Serasa aku mau jadi korban bedah mbak 
sama dokter perawatnya. Duuhhh.... kan 
ini aku emang bener-bener baru pertama 
kali masuk rumah sakit dan pertama kali 
juga dioperasi. Pertama kali diinfus juga, 
takut ngeri banget mbak (P3) 

3. Persepsi pasien terhadap tindakan operasi 

Menurut pemahaman P3 tindakan operasi itu 

terdapat tim medis kesehatan (dokter bedah dan 

perawat). Jadi, P3 hanya mengetahui tindakan operasi 

itu hanya terdapat tim medis kesehatan. Menurut apa 
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yang dikatakan P3, P3 juga tidak mendapatkan 

penjelasan tetapi P3 beranggapan bahwa Ibu dari P3 

yang mendapat penjelasan prosedur operasi. Kutipan 

dari hasil wawancara: 

Kutipan 13 
Aku malah gak tau apa-apa mbak tentang 
penjelasan operasi, mungkin ibuku yang 
dikasi tau dari perawat mbak (P3) 

Setahu aku mbak, pastinya ada Dokter 
Bedah dan Perawatnya yang lain aku gak 
tau. kan aku baru pertama kali masuk 
rumah sakit dan baru pertama untuk 
operasi. Udah intinya saya percaya sama 
Dokter dan perawat yang melakukan 
operasi sama aku mbak (P3) 

4. Strategi koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Dalam menghadapi operasi, P3 memilih berdoa 

karena dengan berdoa dapat meyakinkan diri sendiri 

bahwa semuanya baik-baik saja. Selain berdoa, P3 

mendapatkan dukungan dari keluarga. P3 juga 

mengatakan intinya percaya dengan tim medis 

kesehatan (Dokter bedah dan perawat) yang melakukan 

tindakan operasi. Untuk mengurangi kecemasannya , P3 

juga sering tidur. Menurut P3, dengan sering tidur 

membuat P3 tidak teringat bahwa akan dilakukan 

tindakan operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 
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Kutipan 14 
Berdoa mbak, terus yakinin diri sendiri 
kalau semuanya pasti baik-baik saja. 
Sampai masuk Ruang Bedah aku selalu 
berdoa terus mbak walau aku takut sama 
dokternya yang mau operasi aku tapi 
yaudah intinya aku percaya aja sama 
dokternya mbak dan perawatnya juga. 
Terus dapat dukungan nasehat dari 
keluarga. Itu semua bisa membuat 
cemasku berkurang mbak. Tapi ya itu 
mbak sampai gak doyan makan dan 
sebelum operasi to mbak, saya malah 
sering tidur. Tak tinggal tidur aja mbak 
biar gak keinget mau operasi (P3) 

5. Keberhasilan koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Untuk menghadapi kecemasannya P3 mengatakan 

berhasil melakukan strategi koping yaitu berdoa, 

dukungan keluarga, sering tidur dan percaya dengan tim 

medis kesehatan (Dokter bedah dan perawat) dengan 

perasaan lega P3 mengungkapkan. Kutipan dari hasil 

wawancara: 

Kutipan 15 
Berhasil mbak, yang penting terus berdoa 
dan yakin saja percaya sama Tuhan  dan 
percaya sama Dokter yang melakukan 
operasi (P3) 

Iya lega mbak..... (P3) 
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4.2.4 Hasil Penelitian Riset Partisipan 4 

4.2.4.1 Karakteristik Partisipan 4 

Partisipan 4 (P4) berusia 32 tahun dengan jenis 

kelamin wanita, pendidikan terakhir P4 ini adalah SD dan 

sekarang menjadi ibu rumah tangga. P4 adalah anak ke 2 

dari 3 bersaudara, tindakan operasi yang dilakukan pada P4 

adalah operasi Sectio Cesarea. Partisipan 4 merupakan 

pasien yang baru pertama kali masuk rumah sakit dan baru 

pertama kali melakukan tindakan operasi.  

Saat peneliti melakukan observasi, keluarga yang 

menemani adalah suami dari P4. Peneliti melakukan 

observasi dari keadaan umum pada partisipan. Keadaan 

umum tersebut dilihat dari penampilan P4 berpakaian bersih 

dan rapi, P4 tampak berbaring di tempat tidur dengan 

tangan kanan terpasang infus, rambut tersisir rapi, badan 

tidak berbau, telapak tangan tidak berkeringat, muka pucat, 

kulit  lembab, warna sawo matang, partisipan 4 berbicara 

dengan pelan, kontak mata fokus dengan baik. 
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4.2.4.2 Hasil Observasi Respon Kecemasan  

Respon kecemasan partisipan diobservasi dari 

beberapa sistem yaitu sistem kardiovaskuler, sistem 

respirasi, kulit, sistem gastrointestinal, sistem 

neuromuskuler, perilaku dan aspek kognitif. Pada sistem 

kardiovaskuler, respon kecemasannya diobservasi melalui 

pengukuran tekanan darah dan denyut nadi yang terjadi 

meningkat sehingga P4 mengalami jantung berdebar, 

dengan hasil TD: 148/95 mmHg dengan nilai ideal tekanan 

darah: 90-120/60-80 mmHg dan nadi: 128x/menit dengan 

nilai normal: 60-100xmenit. Pada sistem respirasi, hasil 

pengukuran pernafasan pada P4 20x/menit dengan nilai 

normal: 14-20x/menit dan tidak ada rasa tertekan di dada.  

Pada kulit, terlihat muka pucat dan partisipan 4 

mengatakan merasakan perasaan dingin pada kulit, suhu: 

36,80C dengan nilai normal: 36,6-37,20C. Pada sistem 

gastrointestinal yaitu P4 merasa mual. Pada sistem 

neuromuskulernya, P3 tidak ada masalah yaitu gerakan 

cepat dan tidak tremor. Perilakunya saat diwawancarai oleh 

peneliti P4 merespon dengan baik seperti melihat mata dan 

menatap peneliti dengan fokus. Pada aspek kognitifnya, P4 

adalah partisipan yang mampu berkonsentrasi dengan baik 
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seperti langsung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti, ingatannya tidak terganggu.  

Berikut tema-tema penelitian gambaran strategi 

koping pasien dalam menghadapi kecemasan pre operasi, 

dikategorikan: 

1. Perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi 

Perasaan pertama kali partisipan saat dinyatakan 

untuk dilakukan operasi, yang diungkapkan pada P4 

adalah cemas, gelisah, kuatir, jantung berdebar tetapi 

P4 mencoba pasrah demi keselamatan diri sendiri dan 

bayinya. Sebelumnya P4 mengalami masalah seperti 

ketuban pecah dulu sehingga kejadian itu membuat P4 

menjadi semakin cemas. Walaupun partisipan 

mengalami kecemasan tetapi itu tidak mengganggu 

kegiatan sehari-harinya seperti BAK yang lancar. 

Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 16 
Gara-gara ketubannya pecah dulu saya 
semakin cemas. Terus dokter lgsg saran 
cepat dioperasi. Ya aku langsung manut 
mbak, tapi cemas banget, gelisah dan 
bener-bener kuatir sampai deg-degan 
terus saya mbak. Tapi gak apa-apalah 
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mbak pasrah yang penting saya dan bayi 
saya selamat (P4) 
 
Saya si gak ada yang terganggu mbak, 
soalnya waktu itu kan langsung disuruh 
puasa. Terus BAK saya juga lancar-
lancar saja (P4) 
 

2. Hal-hal yang membuat pasien cemas menghadapi 

operasi 

P4 mengalami cemas terhadap operasi, hal-hal yang 

membuat P4 cemas adalah tempat ruang bedah. P4 

mengatakan jika sudah melihat tulisan ruang bedah P4 

merasa sangat cemas karena tindakan operasi akan 

segera dilakukan. Selain ruang bedah, P4 cemas 

dengan rasa sakitnya saat dan setelah dilakukan 

tindakan operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 17 
Kalau saya dengan ruang bedahnya 
mbak, baru lihat tulisan Ruang Bedah 
saja saya sudah cemas mbak soalnya 
kan udah mau siap dioperasi. Terus 
sakitnya nanti saat dan setelah operasi 
(P4). 
 

3. Persepsi pasien terhadap tindakan operasi 

Persepsi partisipan terhadap tindakan operasi, 

menurut pengakuan P4 tindakan operasi itu adanya 

tindakan pembiusan dan tim medis kesehatan (dokter 

bedah dan perawat). P4 mengatakan tidak mendapatkan 

penjelasan prosedur operasi dari Dokter/Perawat. P4 
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hanya mengetahui bahwa akan dipindah ke ruang 

operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 18 
Apa ya mbak penjelasannya, tidak dikasi 
tahu mbak setahu saya cuma nanti 
dipindah ke ruang operasi gitu aja, terus 
dibius (P4) 

Dibius itu mbak yang saya tahu. . . 
Tindakannya saya gak tau,, yang pasti 
ada Dokter bedah dan perawat yang 
melakukan operasi pada saya mbak (P4) 

4. Strategi koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Dalam menghadapi masalah, khususnya 

menghadapi operasi. P4 memilih untuk berdoa. Menurut 

P4, berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan P4 

percaya pasti semuanya baik-baik saja. Selain berdoa, 

P4 juga mendapat dukungan dari keluarga. Dengan 

mendapatkan dukungan keluarga dan disertai juga 

dengan doa membuat P4 menjadi semangat dan lebih 

siap menghadapi operasi. Kutipan dari hasil wawancara: 

Kutipan 19 
Saya selalu berdoa mbak, sejak ketuban 
saya itu pecah kan saya kuatir kalau 
terjadi apa-apa sama bayi saya jadi saya 
berdoa serahin semuanya sama Allah 
saya percaya pasti semuanya baik-baik 
saja mbak. Terus suami dan keluarga 
saya yang penting selalu menemani ada 
buat saya untuk beri dukungan dan 
semangat (P4) 
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5. Keberhasilan koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Untuk mengurangi kecemasannya, P4 melakukan 

strategi koping yaitu dengan berdoa dan mendapat 

dukungan keluarga. P4 mengatakan yang dilakukan 

cukup berhasil dengan perasaan bahagia P4 

mengungkapkan keberhasilan itu. Kutipan dari hasil 

wawancara: 

Kutipan 20 
Alhamdulilah cukup berhasil mbak,  
karena dengan berdoa pasti Tuhan akan 
mengabulkan. Dukungan keluarga juga 
dapat membuat saya tambah semangat 
untuk cepat-cepat lihat bayi saya mbak 
daripada nanti saya cemas terus malah 
kasihan bayi saya (P4) 

Bahagia mbak, apalagi ada suami saya 
selalu beri dukungan dan temani saya 
(P4) 

 

4.3 Triangulasi 

Wawancara sumber digunakan untuk memperoleh 

keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

dengan memanfaatkan sumber lainnya yang berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dan observasi dari 

berbagai sumber (orang, waktu dan alat) yang berbeda. 

Triangulasi sumber digunakan untuk validitas data yang 
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diperoleh dari partisipan. Data hasil wawancara mendalam 

dengan partisipan dibandingkan dengan hasil wawancara 

dengan keluarga partisipan dan dengan data hasil observasi 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Dari hasil wawancara sumber (triangulasi sumber) peneliti 

mendapatkan data tentang fenomena strategi koping pasien 

dalam menghadapi kecemasan pre operasi. Partisipan satu 

(P1) yang dijadikan sumber adalah suami partisipan. Suami 

partisipan mengatakan bahwa istrinya mengeluhkan cemas 

dengan operasi tapi nafsu makan masih ada, tetapi merasa 

mual setelah makan. Suami P1 mengatakan bahwa istrinya 

selalu berdoa dan ingin ditemani dengan keluarga. Partisipan 

dua (P2) yang dijadikan sumber adalah ibu partisipan. Ibu 

partisipan mengatakan bahwa anaknya mengeluhkan cemas, 

takut, telapak tangan berkeringat, jantung berdebar, tidak nafsu 

makan, sulit tidur, BAK yang sering karena sering minum air 

putih. Kemudian partisipan tiga (P3) yang dijadikan sumber 

adalah ibu partisipan. Ibu partisipan mengatakan bahwa 

anaknya mengatakan cemas dengan operasinya, tidak nafsu 

makan, hanya minum susu dan air putih, mual, takut diinfus, 

banyak tidur dan sering berdoa. Sedangkan partisipan empat 

(P4) yang dijadikan sumber adalah suami partisipan. Suami 

partisipan mengatakan bahwa istrinya mengatakan cemas 
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dengan operasinya, gelisah, mual, perasaan dingin pada kulit, 

jantung berdebar, selalu berdoa, dan selalu ingin ditemani 

suami dan keluarga. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam 

dengan keluarga partisipan didapatkan kesamaan dan 

kesesuaian serta data saling mendukung dengan hasil 

wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti kepada 

responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut valid. 

 

4.4 Pembahasan. 

1. Perasaan pertama kali pasien saat dinyatakan untuk 

dilakukan operasi 

Perasaan atau emosi merupakan aspek psikologis yang 

komplek dari keadaan homeostatic yang normal (normal 

homeostatic state) yang berawal dari suatu stimulus psikologis. 

Kemampuan untuk menerima dan membedakan setiap 

perasaan dan emosi bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan 

hasil dari interaksi selama proses pendewasaan secara normal 

dan pengalaman yang diperoleh secara bertahap. Tujuh macam 

emosi yang berkaitan dengan stres adalah kecemasan, rasa 

bersalah, kekhawatiran/ketakutan, kemarahan, kecemburuan, 

kesedihan, dan kedukaan (Yusuf, 2009). 
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Berdasarkan pernyataan partisipan terhadap 

pemahamannya tentang perasaan pertama kali saat dinyatakan 

untuk dilakukan operasi. Perasaan semua partisipan dari 

partisipan 1 sampai partisipan 4 mengalami kecemasan. Dari 

partisipan 2 dan partisipan 4 juga mengalami kuatir dan jantung 

berdebar, P2 dan P3 juga merasa takut tetapi P1 menerima 

dengan pasrah dan sabar karena keinginannya biar cepat 

sembuh. Karena kecemasannya, partisipan 2 dan partisipan 3 

terganggu dalam kegiatan sehari-harinya, mereka sama-sama 

tidak nafsu makan. Dari P2 Buang Air Kecil yang sering 7-

10x/hari dikarenakan responden mengkonsumsi air putih 

banyak dan partisipan 2 juga sulit tidur/insomnia. Hanya 

partisipan 1 dan partisipan 4 yang tidak terganggu, mereka 

masih ada nafsu untuk makan dan pola eliminasi lancar. Tetapi 

P1 merasa mual jika setelah makan. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan respon emosional dan 

reaksi tubuh partisipan seperti cemas, takut, kuatir, gelisah, 

jantung berdebar, tidak nafsu makan, merasa mual, buang air 

kecil yang sering, sulit tidur/insomnia. 

Hal ini sependapat menurut Starcevic (2005) yang 

menjelaskan bahwa orang yang mengalami kecemasan akan 

merasa ketakutan, perasaan gelisah, berkeringat dingin, badan 

gemetar, dan jantung berdebar sehingga akan menyebabkan 
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sulit konsentrasi. Selain itu kecemasan dapat menimbulkan 

reaksi tubuh yang akan terjadi secara berulang seperti rasa 

kosong di perut, sesak nafas, jantung berdebar, keringat 

banyak, sakit kepala, rasa mau buang air kecil dan buang air 

besar (Stuart and Sundeen, 2007). 

2. Hal-hal yang membuat pasien cemas menghadapi operasi 

Hal-hal yang menyebabkan kecemasan sebelum 

menghadapi operasi berbeda antara partisipan satu dengan 

yang lain. Dari P1 dan P4 yang dicemaskan sama yaitu sakitnya 

operasi, tetapi P1 cemas sakit operasi saat tindakan operasi 

sedangkan P4 cemas dengan sakitnya operasi saat dan setelah 

operasi. Selain sakit operasi, juga dengan tempat ruang bedah. 

Menurut partisipan 4, jika sudah melihat tulisan ruang bedah 

partisipan merasa sangat cemas karena tindakan operasi akan 

segera dilakukan. Dari P2 cemas dengan melihat peralatan 

bedah, karena yang dibayangkan bahwa perut partisipan yang 

dibedah jadi partisipan merasa takut dan cemas jika terjadi 

gagal operasi. Sedangkan partisipan 3 cemas dengan tempat 

ruang bedah karena tindakan operasi merupakan pengalaman 

pertama kali yang partisipan alami dan cemas dengan tim 

medis kesehatan (Dokter bedah dan Perawat). P3 merasa 

menjadi korban pembedahan dengan tim medis kesehatan 
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(Dokter bedah dan perawat). Selain ruang bedah dan tim medis 

kesehatan, P3 juga takut diinfus. 

Dari hasil penelitian tersebut, mendapatkan hasil bahwa hal-

hal yang membuat pasien cemas menghadapi operasi adalah 

cemas dengan sakitnya operasi, cemas menghadapi ruangan 

bedah operasi dan peralatan bedah operasi, takut diinfus, gagal 

operasi dan cemas dengan tim medis kesehatan (dokter bedah 

dan perawat). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Smeltzer & Bare 

(2002) yang menyatakan bahwa kecemasan yang dialami 

pasien mempunyai bermacam-macam alasan diantaranya 

adalah: cemas menghadapi ruangan operasi dan peralatan 

operasi, cemas menghadapi body image yang berupa cacat 

anggota tubuh, cemas dan takut mati saat dibius, cemas bila 

operasi gagal, cemas masalah biaya yang membengkak. 

Beberapa pasien yang mengalami kecemasan berat terpaksa 

menunda jadwal operasi karena pasien merasa belum siap 

mental menghadapi operasi. 

3. Persepsi pasien terhadap tindakan operasi 

Adanya faktor kurang pengetahuan tentang tindakan operasi 

secara menyeluruh sehingga menimbulkan respon psikologi 

berupa kecemasan atau ketakutan pada partisipan. 

Berdasarkan pernyataan partisipan terhadap persepsi tentang 
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operasi, dari partisipan 1 sampai partisipan 4 tidak 

mendapatkan penjelasan prosedur operasi dari Dokter maupun 

Perawat. Tetapi ada kutipan dari partisipan 1 bahwa jika 

partisipan mengetahui  penjelasan prosedur operasi itu bisa 

mengurangi kecemasannya. Menurut sepengetahuan P1, 

tindakan operasi itu terdapat pembiusan dan dari pengakuan P2 

tindakan operasi yaitu terdapat peralatan bedah dan terdapat 

tim medis kesehatan (dokter bedah dan perawat). Kemudian 

menurut P3 dan P4 persepsinya sama yaitu mereka tahu 

didalam ruangan ada tim medis kesehatan (Dokter/Perawat) 

yang melakukan tindakan operasi. Tetapi partisipan 4 juga tahu 

bahwa sebelum dilakukan operasi pasien dibius dahulu.  

Dalam hasil penelitian ini pengetahuan partisipan dalam 

mempersepsikan tindakan operasi hanya sepengetahuan dan 

pemahaman partisipan sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan partisipan tersebut, dan juga 

disebabkan kurangnya penjelasan oleh tenaga kesehatan saat 

pertama kali pasien dinyatakan untuk dioperasi. 

Menurut Peter (2006), pendidikan kesehatan atau 

penjelasan yang sekedarnya saja inilah yang terkadang dapat 

memicu atau menyebabkan sebuah respon psikologis berupa 

kecemasan atau ketakutan pada pasien pre operasi. Perawat 

dalam membantu pasien untuk mengurangi/mengatasi 
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kecemasan pasien, dapat menanyakan beberapa hal yang 

terkait dengan persiapan operasi pada pasien, antara lain: 

pengalaman operasi sebelumnya, persepsi pasien dan keluarga 

tentang tujuan/alasan tindakan operasi, pengetahuan pasien 

dan keluarga tentang persiapan operasi baik fisik maupun 

penunjang, pengetahuan pasien dan keluarga tentang 

situasi/kondisi kamar operasi dan petugas kamar operasi, 

pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur (pre, intra, 

post operasi) dan yang paling utama perawat perlu mengoreksi 

pengertian atau persepsi yang salah tentang tindakan operasi 

dan hal-hal lain karena pengertian yang salah akan 

menimbulkan kecemasan pada pasien. 

4. Strategi koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Menurut Asmadi (2009), setiap ada stressor penyebab 

individu mengalami kecemasan, maka secara otomatis muncul 

upaya untuk mengatasinya dengan berbagai strategi koping. 

Penggunaan strategi koping menjadi efektif bila didukung oleh 

kekuatan lain dan adanya keyakinan pada individu yang 

bersangkutan bahwa koping yang digunakan dapat mengatasi 

kecemasannya.  

Berdasarkan hasil penelitian gambaran strategi koping yang 

digunakan pasien dalam menghadapi kecemasan pre operasi 
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menggunakan strategi koping adaptif. Berdasarkan pernyataan 

partisipan dari partisipan 1, partisipan 3 dan partisipan 4 strategi 

koping mereka sama yaitu dengan strategi koping adaptif 

seperti berdoa dan mendapat dukungan keluarga. Menurut 

mereka berdoa adalah dapat menenangkan hati dan pikiran dan 

jika banyak-banyak berdoa hasilnya pasti memuaskan, 

sedangkan dukungan keluarga menurut mereka adalah untuk 

mendapatkan semangat, nasehat dan dapat perhatian dari 

keluarga mereka yang datang untuk menemani partisipan. 

Pada partisipan 3 strategi koping adaptifnya juga sering tidur 

dan percaya dengan tim medis kesehatan yang melakukan 

operasi. Hanya partisipan 2 yang strategi kopingnya berbeda 

yaitu strategi koping adaptif seperti dengan bermain Handphone 

dan minum air putih yang berlebihan sehingga frekuensi buang 

air kecilnya sering 7-10x/hari. Selain itu, P2 juga menggunakan 

strategi koping adaptif yaitu berbicara dengan orang lain 

(sahabat dan keluarga).  

Dari hasil penelitian tersebut, semua partisipan memilih 

strategi koping adaptif. Dengan demikian, bahwa strategi koping 

adaptif semua partisipan tersebut dapat mengurangi 

kecemasannya karena strategi koping yang mereka lakukan 

dapat mendukung tindakan operasi sehingga tindakan operasi 
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berjalan lancar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. 

Menurut Stuart dan Sundeen (2007), strategi koping adaptif 

adalah strategi koping yang mendukung fungsi integrasi, 

pertumbuhan, belajar dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah 

berbicara dengan orang lain, berdoa, memecahkan masalah 

secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang dan aktivitas 

konstruktif. Sedangkan strategi koping maladaptif adalah 

strategi koping yang menghambat fungsi integrasi, memecah 

pertumbuhan, menurunkan otonomi dan cenderung menguasai 

lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan/tidak makan, 

bekerja berlebihan, banyak tidur, menangis, menghindar dan 

aktivitas destruktif. 

5. Keberhasilan koping yang digunakan dalam menghadapi 

kecemasan pre operasi 

Keberhasilan atau keefektifan koping yang digunakan oleh 

partisipan dalam menghadapi kecemasannya dapat diartikan 

bahwa dalam menghadapi stressor jika strategi koping yang 

digunakan efektif maka menghasilkan adaptasi yang baik dan 

menjadi suatu pola baru dalam kehidupan, tetapi jika sebaliknya 

dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun 

psikologis (Rasmun, 2004). 
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Dalam penelitian ini didapatkan semua strategi koping 

partisipan berhasil. Koping disini tentunya tidak semua koping 

efektif serta berhasil mengatasi kecemasan karena setiap 

individu dalam melakukan koping tidak sendiri dan tidak hanya 

menggunakan satu strategi tetapi dapat melakukannya 

bervariasi, hal ini tergantung dari kemampuan dan kondisi 

individu. Dari empat partisipan didapatkan 2 partisipan 

mengatakan koping yang digunakan berhasil seperti pada 

partisipan 1 berhasil menggunakan strategi koping adaptif yaitu 

dengan berdoa dan dukungan keluarga. Pada P3 mengatakan 

berhasil juga dengan strategi koping adaptif yaitu dengan 

berdoa, dukungan keluarga, sering tidur dan percaya dengan 

tim medis kesehatan yang melakukan operasi. Sedangkan dua 

lainnya mengatakan cukup berhasil dalam mengatasi 

kecemasannya. Pada partisipan 2 mengatakan cukup berhasil 

pada strategi kopingnya adaptif seperti bermain Handphone, 

minum berlebihan dan berbicara dengan orang lain. Pada 

partisipan 4 mengatakan cukup berhasil pada strategi koping 

adaptif seperti berdoa dan dukungan keluarga. Dengan 

keberhasilan koping dalam menghadapi kecemasan preoperasi, 

perasaan partisipan mengungkapkan pada P1 dan P2 dengan 

perasaan senang, P3 perasaan lega sedangkan P4 dengan 

bahagia.  


