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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Diteliti   : 

Tidak Diteliti  :  

 

Gambar 3.1 kerangka konsep penelitian hubungan perawatan berpusat pada keluarga 

dengan ketakutan anak prasekolah selama dirawat di RS Tentara dr. Soepraoen 
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3.2  Deskripsi Kerangka Konsep  

Hospitalisasi adalah suatu proses perawatan yang harus dijalani seorang 

anak ketika dalam kondisi krisis dan menginap di rumah sakit karena alasan 

berencana atau darurat sehingga anak dapat dipulangkan kembali ke rumah. 

Selama anak dirawat di rumah sakit anak akan mendapatkan tindakan 

perawatan yang tak jarang menimbulkan dampak pada anak. Salah satu 

dampak tersebut adalah ketakutan. Ketakutan pada anak dapat 

diminimalkan dengan penerapan prisip perawatan yang berpusat pada 

keluarga. 

 Perawatan berpusat pada keluarga pada anak yang menjalani rawat inap 

sangat diperlukan karena didalam perawatan berpusat pada keluarga tidak 

hanya melibatkan orang tua dalam perawatan anak tetapi juga memberikan 

informasi secara lengkap dan jujur tentang kondisi anak; memberikan 

pelayanan yang fleksibel; menghormati ras dan latar belakang keluarga; 

serta memberikan dukungan secara formal maupun informal kepada pasien 

dan keluarga dalam mendukung proses perawatan anak selama dirawat di 

rumah sakit. Penerapan perawatan berpusat pada keluarga tersebut 

diharapkan dapat membantu menurunkan ketakutan yang dialami oleh anak 

selama hospitlisasi sehingga dapat menunjang proses kesembuhan anak. 

 

3.3  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah perawatan berpusat pada keluarga 

dilakukan dengan baik sehingga ketakutan pada anak usia prasekolah 

rendah selama dirawat di Rumah Sakit Tentara dr. Soepraoen Malang. 

 

 


