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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit untuk 

menjalani terapi dan perawatan, anak mengalami dampak 

hospitalisasi, seperti stress, ketakutan, kegelisahan terutama

karena perpisahan dari orang tua, perubahan negatif dan 

tekanan mental dan spiritual pada anak yang dapat 

membahayakan kesehatan mereka (Coyne, 2006). 

Pengalaman anak-anak yang dirawat inap meliputi dua hal 

yaitu pengalaman terburuk dan juga pengalaman terbaik. 

Menurut Pelander & Leino-Kilpi (2010) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pengalaman terburuk menurut anak-anak 

yang dirawat inap antara lain orang-orang, perasaan, aktivitas, 

dan pengalaman. 

Sebagai pasien, pengalaman negatif anak berhubungan 

dengan gejala penyakit dan perpisahan dari lingkungan, 

dimana didalamnya terdapat perawatan fisik dan perawatan 

aktivitas, terutama pelaksanaan prosedur, dan saat menunggu 

tindakan atau prosedur perawatan. Semua pengalaman buruk 

ini terkait pada pengalaman anak saat menjadi pasien. Selain 

pengalaman negatif yang dialami anak-anak selama proses 
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hospitalisasi, anak juga mempunyai memori yang kuat tentang 

trauma yang dialaminya. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Solter (2008) dalam penelitiannya tentang 

memori pengalaman trauma pada anak usia dini yang telah 

menjalani operasi yang menunjukkan bahwa memori anak 

sangat kuat tentang trauma yang dialaminya dan bahkan anak 

sudah berusia dewasa masih mengenang memori tersebut dan 

sangat trauma terhadap pelayanan rumah sakit dan dampak 

dari hopitalisasi itu sendiri.

Salah satu cara membantu anak untuk menghilangkan 

dampak hospitalisasi adalah perawat menggunakan seragam 

warna-warni yang  bertujuan untuk meningkatkan hubungan 

yang baik antara anak dengan perawat. Festini, Valentina, 

Margherita, Klaus, Stela, Chiara, Valeria, Maurizio & Simola 

(2008) mengatakan bahwa dari 112 anak yang dihospitalisasi 

berserta orang tuanya yang mereka teliti, presentasi respon 

positif terhadap perawat setelah perawat memperkenalkan 

seragam yang warna-warni, sebelumnya anak-anak 

menganggap bahwa perawat itu tidak ramah, meragukan, 

membosankan, dan menyakitkan. Selain dilihat dari sudut 

pandang pakaian perawat, anak-anak juga memiliki harapan 

bahwa perawat dapat bersahabat dengan mereka.
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Adapun harapan-harapan yang diinginkan oleh anak-

anak tentang perawat menurut Pelander &  Leino-Kilpi (2004) 

dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa, perawat memiliki 

tiga kategori yaitu, karakteristik perawat, jenis kelamin dan 

pakaian berwarna-warni. Dalam hal karakteristik, anak-anak 

berharap bahwa perawat bersikap baik, menyenangkan, 

tenang, ramah, lucu, ceria bahkan dapat bermain dengan 

mereka. Jenis kelamin anak-anak mengharapkan perawat 

berjenis kelamin laki-laki karena memiliki sifat yang kuat dan 

tangguh serta profesional. Sedangkan, pakaian sendiri anak-

anak berharap pakaian yang digunakan berwarna-warni 

misalnya, penuh dengan motif yang disukai anak-anak (bunga, 

binatang dll) sebab, anak-anak memandang bahwa pakaian 

perawat putih itu tidak cantik bahkan membosankan bagi 

mereka. Untuk menghapus atau memperkecil distress anak-

anak dan keluarga baik secara psikologis maupun secara fisik, 

perlu dilakukan asuhan terapeutik yang disebut dengan 

Atraumatic Care (Wong, 2008). 

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada anak-anak 

untuk memperkecil distress, ada pula hambatan yang dialami 

seorang perawat yaitu sikap, ketrampilan dan pengetahuan dari 

seorang perawat (Brown, Ecoff, Kim, Wickline, Rose, Klimpel, 

dan Glaser 2009). Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan 
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atraumatic care. Selain itu, menurut Breimaier, Halfens dan 

Lohrmann (2010) dalam penelitiannya di Australia didapatkan 

hasil bahwa, hambatan perawat dalam asuhan keperawatan 

disebabkan oleh sikap negatif dari seorang perawat. 

Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Festine, 

Focardi, Bisogni, Maninni, dan Neri (2009) mengatakan bahwa  

berkomunikasi dengan pasien menjadi hambatan dalam 

asuhan keperawatan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa. 

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan 

koordinator Ruang Anggrek, di bangsal anak, Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Salatiga, Atraumatic Care sudah 

diterapkan misalnya, dalam melakukan tindakan keperawatan 

perawat memakai seragam yang tidak hanya putih-putih

(warna-warni), tersedianya tempat bermain untuk anak, desain 

ruangan yang penuh dengan cat yang berbeda serta gambar

dan melibatkan orang tua/primary care givers. Namun, 

pelaksanaan Atraumatic care yang dilakukan oleh perawat 

anak masih belum maksimal, misalnya anak masih takut 

terhadap perawat, rewel, menangis dan lain-lain.

Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa anak tidak terlepas dari dampak negatif hospitalisasi 

seperti, stress, ketakutan yang dapat menimbulkan trauma 

pada anak. Atraumatic care adalah perawatan yang dilakukan 
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oleh perawat tanpa menimbulkan trauma pada anak. Pada 

kenyataannya perawat sudah menerapkan prinsip Atraumatic 

Care tetapi belum maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk 

menggali lebih dalam tentang hambatan perawat dalam

pelaksanaan Atraumatic Care.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang hambatan perawat anak dalam pelaksanaan 

Atraumatic Care. 

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Secara Teoretis

Konsep Atraumatic Care dalam dunia keperawatan 

diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan yang baru di bidang keperawatan,

khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan. 

1.3.2 Secara Praktis 

i. Bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
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khususnya bagi perawat dalam pelaksanaan 

Atraumatic care.

ii. Bagi perawat

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada 

perawat dalam meningkatkan aplikasi konsep 

Atraumatic Care.

1.4 Batasan Konseptual

Atraumatic Care adalah penyediaan asuhan terapeutik 

dalam lingkungan, oleh personel, dan melalui penggunaan 

intervensi yang menghapuskan atau memperkecil distress 

psikologi dan fisik yang diderita oleh anak-anak dan keluarga 

mereka dalam sistem pelayanan kesehatan (Wong,2008)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) hambatan 

diartikan sebagai rintangan, halangan, atau suatu keadaan 

dimana seseorang pasti mengalaminya baik bersumber dari diri 

sendiri maupun bersumber dari orang lain.

Perawat anak  adalah seorang perawat yang

memberikan pelayanan keperawatan, mengacu pada prinsip-

prinsip Atraumatic Care, dengan bertujuan untuk memperkecil 

distress baik secara psikologi maupun fisik. (Wong, 2008).
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1.5 Batasan Operasional

Perawat anak adalah perawat yang melakukan tindakan 

keperawatan dengan prinsip Atraumatic Care di Ruang 

Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan  

perawat yang melakukan tindakan keperawatan tetapi masih 

belum maksimal misalnya, (anak masih takut, menangis dan 

lain lain).
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1.1 Latar Belakang

Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani terapi dan perawatan, anak mengalami dampak hospitalisasi, seperti stress, ketakutan, kegelisahan terutama karena perpisahan dari orang tua, perubahan negatif dan tekanan mental dan spiritual pada anak yang dapat membahayakan kesehatan mereka (Coyne, 2006). Pengalaman anak-anak yang dirawat inap meliputi dua hal yaitu pengalaman terburuk dan juga pengalaman terbaik. Menurut Pelander & Leino-Kilpi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman terburuk menurut anak-anak yang dirawat inap antara lain orang-orang, perasaan, aktivitas, dan pengalaman. 

Sebagai pasien, pengalaman negatif anak berhubungan dengan gejala penyakit dan perpisahan dari lingkungan, dimana didalamnya terdapat perawatan fisik dan perawatan aktivitas, terutama pelaksanaan prosedur, dan saat menunggu tindakan atau prosedur perawatan. Semua pengalaman buruk ini terkait pada pengalaman anak saat menjadi pasien. Selain pengalaman negatif yang dialami anak-anak selama proses hospitalisasi, anak juga mempunyai memori yang kuat tentang trauma yang dialaminya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Solter (2008) dalam penelitiannya tentang memori pengalaman trauma pada anak usia dini yang telah menjalani operasi yang menunjukkan bahwa memori anak sangat kuat tentang trauma yang dialaminya dan bahkan anak sudah berusia dewasa masih mengenang memori tersebut dan sangat trauma terhadap pelayanan rumah sakit dan dampak dari hopitalisasi itu sendiri.

Salah satu cara membantu anak untuk menghilangkan dampak hospitalisasi adalah perawat menggunakan seragam warna-warni yang  bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara anak dengan perawat. Festini, Valentina, Margherita, Klaus, Stela, Chiara, Valeria, Maurizio & Simola (2008) mengatakan bahwa dari 112 anak yang dihospitalisasi berserta orang tuanya yang mereka teliti, presentasi respon positif terhadap perawat setelah perawat memperkenalkan seragam yang warna-warni, sebelumnya anak-anak menganggap bahwa perawat itu tidak ramah, meragukan, membosankan, dan menyakitkan. Selain dilihat dari sudut pandang pakaian perawat, anak-anak juga memiliki harapan bahwa perawat dapat bersahabat dengan mereka.

Adapun harapan-harapan yang diinginkan oleh anak-anak tentang perawat menurut Pelander &  Leino-Kilpi (2004) dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa, perawat memiliki tiga kategori yaitu, karakteristik perawat, jenis kelamin dan pakaian berwarna-warni. Dalam hal karakteristik, anak-anak berharap bahwa perawat bersikap baik, menyenangkan, tenang, ramah, lucu, ceria bahkan dapat bermain dengan mereka. Jenis kelamin anak-anak mengharapkan perawat berjenis kelamin laki-laki karena memiliki sifat yang kuat dan tangguh serta profesional. Sedangkan, pakaian sendiri anak-anak berharap pakaian yang digunakan berwarna-warni misalnya, penuh dengan motif yang disukai anak-anak (bunga, binatang dll) sebab, anak-anak memandang bahwa pakaian perawat putih itu tidak cantik bahkan membosankan bagi mereka. Untuk menghapus atau memperkecil distress anak-anak dan keluarga baik secara psikologis maupun secara fisik, perlu dilakukan asuhan terapeutik yang disebut dengan Atraumatic Care (Wong, 2008). 

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada anak-anak untuk memperkecil distress, ada pula hambatan yang dialami seorang perawat yaitu sikap, ketrampilan dan pengetahuan dari seorang perawat (Brown, Ecoff, Kim, Wickline, Rose, Klimpel, dan Glaser 2009). Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan atraumatic care. Selain itu, menurut Breimaier, Halfens dan Lohrmann (2010) dalam penelitiannya di Australia didapatkan hasil bahwa, hambatan perawat dalam asuhan keperawatan disebabkan oleh sikap negatif dari seorang perawat. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Festine, Focardi, Bisogni, Maninni, dan Neri (2009) mengatakan bahwa  berkomunikasi dengan pasien menjadi hambatan dalam asuhan keperawatan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa. 

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan koordinator Ruang Anggrek, di bangsal anak, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, Atraumatic Care sudah diterapkan misalnya, dalam melakukan tindakan keperawatan perawat memakai seragam yang tidak hanya putih-putih (warna-warni), tersedianya tempat bermain untuk anak, desain ruangan yang penuh dengan cat yang berbeda serta gambar dan melibatkan orang tua/primary care givers. Namun, pelaksanaan Atraumatic care yang dilakukan oleh perawat anak masih belum maksimal, misalnya anak masih takut terhadap perawat, rewel, menangis dan lain-lain. 

Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak tidak terlepas dari dampak negatif hospitalisasi seperti, stress, ketakutan yang dapat menimbulkan trauma pada anak. Atraumatic care adalah perawatan yang dilakukan oleh perawat tanpa menimbulkan trauma pada anak. Pada kenyataannya perawat sudah menerapkan prinsip Atraumatic Care tetapi belum maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang hambatan perawat dalam pelaksanaan Atraumatic Care.



1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan perawat anak dalam pelaksanaan Atraumatic Care. 





1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Secara Teoretis

Konsep Atraumatic Care dalam dunia keperawatan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang baru di bidang keperawatan, khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan. 



1.3.2 Secara Praktis 

i. Bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya bagi perawat dalam pelaksanaan Atraumatic care.

ii. Bagi perawat

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada perawat dalam meningkatkan aplikasi konsep Atraumatic Care.



1.4 Batasan Konseptual

Atraumatic Care adalah penyediaan asuhan terapeutik dalam lingkungan, oleh personel, dan melalui penggunaan intervensi yang menghapuskan atau memperkecil distress psikologi dan fisik yang diderita oleh anak-anak dan keluarga mereka dalam sistem pelayanan kesehatan (Wong,2008)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) hambatan diartikan sebagai rintangan, halangan, atau suatu keadaan dimana seseorang pasti mengalaminya baik bersumber dari diri sendiri maupun bersumber dari orang lain.

Perawat anak  adalah seorang perawat yang memberikan pelayanan keperawatan, mengacu pada prinsip-prinsip Atraumatic Care, dengan bertujuan untuk memperkecil distress baik secara psikologi maupun fisik. (Wong, 2008).





1.5 Batasan Operasional

Perawat anak adalah perawat yang melakukan tindakan keperawatan dengan prinsip Atraumatic Care di Ruang Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan  perawat yang melakukan tindakan keperawatan tetapi masih belum maksimal misalnya, (anak masih takut, menangis dan lain lain).
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