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BAB.II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KONSEP HOSPITALISASI 

2.1.1 Definisi 

Hospitalisasi merupakan kondisi gawat/krisis bagi anak sewaktu 

menjalani perawatan di Rumah Sakit, dimana anak diharuskan 

beradaptasi dengan keadaan lingkungan  di rumah sakit (Wong et.al., 

2009). Sedangkan menurut Wright, M.C (2008) hospitalisasi 

merupakan suatu  kondisi sebagai sebuah proses terencana atau 

keadaan darurat, sehingga menyebabkan anak menjalani rawat inap 

untuk mendapatkan terapi dan menjalani perawatan sampai dikatakan 

sehat dan dapat kembali ke rumah. 

Seringkali krisis pertama yang harus dihadapi anak adalah 

penyakit dan hospitalisasi. Terutama bagi anak yang berusia 1 tahun, 

merupakan usia yang peka terhadap terjadinya krisis  pada penyakit 

serta hospitalisasi, sehingga menimbulkan stres yang disebabkan 

berubahnya dari kondisi sehat serta rutinitas dari lingkungan 

disebabkan anak mempunyai bentuk mekanisme koping terbatas 

dalam mengatasi stressor ( Hockenbery and Wilson, 2009). 

 

2.1.2 Stressor Hospitalisasi  

Stres dengan masalah pokok hospitalisasi bagi anak diantaranya 

adanya kecemasan yang disebabkan karena harus berpisah, control 

tidak terkendali, cedera pada fisik dan rasa sakit. Dan reaksi anak 

menghadapi keadaan krisis ini dapat dipengaruhi karena usia masa 

perkembangan; sebelumnya pernah mengalami penyakit; perpisahan 



10 
 

atau hospitalisasi; anak memiliki ketrampilan koping anak; diagnose 

penyakit yang parah; serta adanya sistem pendukung (Hockenbery 

and Wilson, 2009). 

2.1.2.1 Kecemasan karena Perpisahan (Hockenbery & Wilson, 2009) 

Perasaan cemas yang diakibatkan karena harus berpisah 

dinamakan depresi analitik yang dibagi menjadi 3 tahapan 

yaitu: 

a. Fase protes 

Prilaku pada masa bayi yang dapat diobservasi adalah: 

menangis, menghindari dan menjerit, ingin tahu keberadaan 

orangtua, tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak 

dikenal. Prilaku pada masa toddler yang dapat diobservasi 

yaitu: marah pada orang yang tidak dikenal dengan kata-kata, 

misalnya mengatakan “pergi”; sedangkan dengan tubuh, 

misalnya mencubit; mencoba kabur melakukan tendangan, 

menggigit, melakukan kekerasan fisik atau; berusaha 

mencegah orangtuanya pergi untuk tetap bersama. Prilaku ini 

bisa terjadi dari hitungan jam hingga hitungan hari. Menangis 

sampai merasa lelah sebagai bentuk tidak menerima  Adanya 

orang asing yang ingin mendekati dapat menambah stress.  

b. Fase putus asa 

Prilaku bisa menjadi tidak berinteraksi, depresi, sedih, banyak 

diam, kemunduran prilaku seperti menghisap jempol atau 

buang air kecil dicelana, tidak mau bergaul orang lain, 

kehilangan minat pada sekitarnya. Lama prilaku ini  bervariasi. 

Keadaan  fisik anak bisa menjadi buruk dsebabkan anak tidak 

mau makan atau  minum bahkan  beraktifitas. 
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c. Fase Pelepasan 

Prilaku yang bisa diamati yaitu adanya ketertarikan dengan 

sekelilingnya, dapat berhubungan dengan orang yang tidak 

dikenal, dan dengan orang yang merawat dan dia kenal, dapat 

berinteraksi walaupun sedikit, dan kelihatan bahagia. Hal ini 

dapat terjadi sesudah sangat lama berpisah dengan orangtua. 

Prilaku ini menunjukan penyesuaian secara superfisial terhadap 

kehilangan. 

Pernyataan “jauh dari Keluarga saya” Pada anak usia 

sekolah mempunyai posisi tertinggi dari adanya rasa takut 

lainnya akibat hospitalisasi ( Hart & Bosssert, 1994; Wilson & 

Yoker,1997;Hockenbery & Wilson,2009 ) . 

Walaupun kemampuan koping seorang anak pada masa 

sekolah sangat baik menghadapi perpisahan, perasaan stres 

serta regresi disebabkan karena hospitalisasi dan penyakit, 

tetapi  kebutuhan mereka meningkat terhadap rasa aman serta 

bimbingan dari orangtua. Masalah pada anak usia sekolah awal 

sering terjadi. Sedangkan untuk anak pada masa sekolah 

pertengahan maupun akhir, sangat berespon pada perpisahan 

bersama aktifitas yang dia lakukan dengan teman sebaya 

dibandingkan tidak adanya orangtua disampingnya. Seringkali 

kebutuhan anak pada usia sekolah untuk menunjukkan reaksi 

pada prilaku tidak bersahabat, murka serta menunjukkan 

prasangka negatif lainnya yang timbul dengan cara lain. 

Contohnya iritabilitas serta agresi pada orangtua,   menarik diri 

dari  petugas. Rumah Sakit, tidak mampu berhubungan dengan 
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teman sebaya, menolak sibling atau msalah prilaku sekolah 

(Hockenbery & Wilson, 2009). 

2.1.2.2 Kehilangan Kendali 

Adanya jumlah kendali dirasakan anak merupakan satu 

dari beberapa penyebab yang dapat meningkatkan stres yang 

disebabkan hospitalisasi. Kurangnya pengendalian dapat 

meningkatkan persepsi ancaman dan berpengaruh terhadap 

kemampuan anak melakukan koping. Anak usia sekolah dapat 

mengalami kehilangan kendali disebabkan beberap hal yaitu 

terjadi perubahan pada peran keluarga; ketidakmampuan 

fisik;rasa takut pada kematian, melakukan tidak memberi 

perhatian atau injury menetap; merasa tidak mempunyai siapa-

siapa terhadap respon pada kumpulan teman seusia; 

berkurang yang kemampuan, serta tidak mampu dalam 

menghadapi stress seperti harapan budaya setempat.  

Aktifitas dan kebiasaan di Rumah Sakit seperti melakukan 

bedress lama dan harus menggunakan pispot, tidak dapat 

menentukan menu, privasi yang tidak sepeuhnya untuk 

bantuan mandi yang dilakukan di tempat tidur bisa menjadi 

ancaman keamanan terhadap anak. Penyebab lain yang dapat 

menimbulkan perasaan kehilangan kendali pada anak adalah 

masalah lingkungan di Rumah Sakit serta kondisi penyakit, dan 

yang paling signifikan pada anak usia sekolah salah satunya 

yang utama adalah perasaan jenuh ( Hockenbery & Wilson, 

2009 ).  
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2.1.2.3 Cidera Tubuh dan Rasa Sakit 

Rasa nyeri bukan menjadi kekhawatiran pada anak usia 

sekolah, daripada dengan keadaan disabilitas, kesembuhan 

yang tidak jelas, atau resiko terjadi kematian. Penyakit kronis 

pada anak akan lebih mengidentifikasi terhadap prosedur 

intrusif yang dapat menimbukan stres, sedangkan penyakit 

akut pada anak, akan lebih mengindikasikannya pada tanda-

tanda fisik (Hockenbery & Wilson,2009). Anak perempuan 

akan lebih maksimal mengekspresikan rasa takutnya daripada 

anak laki-laki, pada frekuensi atau intensitas ketakutan ini 

menyebabkan hospitalisasi sebelumnya tidak berdampak. Hal 

ini disebabkan kemampuan secara kognitif pada anak masa 

sekolah mulai dikembangkan, sehingga anak menjadi lebih 

berhat-hati untuk berbagai macam jenis penyakit, sangat 

bergunanya bagian tertentu dari tubuh, pemberian obat yang 

tidak aman mungkin terjadi, akibat sepanjang hayat 

disebabkan injury pemanen bahkan hilangnya fungsi  fisik 

serta arti dari berduka. (Hockenbery &  Wilson,2009).  

Anak di masa sekolah akan menunjukkan rasa khawatir  

dengan adanya resiko dampak yang berguna atau  tidak 

berguna suatu aturan, maksud serta bagaimana sebuah 

aturan itu dapat membuat anak lebih baik,  dan bahaya 

cedera akibat dari aturan tersebut. Sebagian besar anak usia 

antara 9-10 tahun kurang memperlihatkan rasa takut, atau 

lebih menunjukkan kekebalan daripada anak dengan usia 

dibawahnya. Pada anak di masa sekolah dapat 

menyampaikan dengan kata-kata rasa sakit yang dirasakan 
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berhubungan pada lokasi dan durasi rasa sakit serta 

diskripsinya (Hockenbery &  Wilson,2009).  

 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Dapat Menyebabkan Stres pada Saat Anak 

Mengalami Hospitalisasi. 

1. Faktor sekitar Rumah Sakit 

Anak yang menjalani hospitalisasi akan merasa bahwa menurut 

penilaian mereka bahwa rumah sakit menjadi tempat 

menyeramkan. Situasi tidak bersahabat di rumah sakit, wajah yang 

tidak dikenal, bermacam-macam suara alat serta aroma khas, bisa 

menyebabkan anak merasa cemas dan takut begitu juga dengan 

orangtua( Norton- Westwood,2012 ). 

2. Faktor perpisahan dengan orang yang sangat berarti 

Berpisah dengan keadaan tempat tinggal barang-barang yang rutin 

dipakai setiap hari, dan melakukan berbagai kebiasaan, serta harus 

terpisah dari bagian keluarga akan menyebabkan perasaan cemas 

bagi anak dan keluarga ( Pelander, T & Leino, K, 2010 ). 

3. Faktor kurangnya informasi yang diterima anak ataupun orangtua 

saat akan dilakukan hospitalisasi. 

Masalah diduga karena kejadian hospitalisasi adalah hal yang tidak 

biasa dialami oleh banyak orang. Mekanisme saat mengalami rawat 

inap juga adalah masalah yang sulit, dengan banayaknya aturan 

yang harus dipatuhi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

bahwa menyampaikan berita yang tepat membuktikan bisa 

mengurangi perasaan cemas orangtua serta rasa takut pada 

seorang anak yang mengalami rawat inap(Gordon dkk, 2010). 
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4. Faktor kehilangan kebebasan dan kemandirian 

Prosedur atau kebiasaan di rumah sakit, aturan medis yang 

dilakukan contohnya bedrest, pemberian cairan intra vena dan lain-

lain betul-betul menghambat kebebasan serta sikap mandiri anak 

dalam masa pertumbuhan(Price & Gwin, 2005). 

5. Faktor pengalaman yang berhubungan dengan pemberi pelayanan 

kesehatan 

Semakin rutin anak melakukan kontak dengan rumah sakit makin 

sedikit reaksi cemas atau bahkan bertentangan (Pelander, T & 

Leino, K,  2010). 

6. Faktor prilaku atau kontak dengan petugas di Rumah Sakit 

Masalah ini hanya bagi paramedis, diketahui anak masih terbatas 

pada pertumbuhan kognitif, bahasa dan interaksi. Paramedis juga 

mempunyai pikiran yang tidak berbeda saat melakukan interaksi, 

berhubungan dengan pasien anak-anak yang dirawat merupakan 

ujian, serta kepekaan dan lebih beragam daripada pasien dewasa. 

Hal lain dalam berhubungan dengan anak dipengaruhi juga oleh 

umur anak, kecerdasan kognitif, prilaku, keadaan fisik serta 

psikologis, bagian penyakit dan pengaruh pengobatan (Pena & 

Juan, 2011) 

 

2.1.4 Manifestasi Cemas pada Anak Akibat Perpisahan (Wong, et. al., 

2009). 

2.1.4.1 Fase Protes 

Pada usia toddler ini anak mulai melawan terhadap  orang 

yang tidak dikenal dengan perkataan (seperti mengatakan, 

“pergi”), dengan cara fisik (dengan tendangan, pukulan, dan 
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mencubit), berusaha pergi mencari orangtua dan menahan 

orangtua untuk menemaninya. Pada fase ini pendekatan orang 

asing akan meningkatkan stres yang dirasakan anak. 

2.1.4.2 Fase Putus Asa 

Pada tahapan ini anak menyendiri, tertekan, sedih, timbul 

prilaku regresi (menghisap jempol, buang air kecil di celana, 

memakai botol susu, menggunakan botol), tidak tertarik kepada 

lingkungan, tidak komunikatif, menjadi tidak aktif dan keadaan 

tubuh anak bisa parah disebabkan anak tidak mau makan dan 

minum ataupun  aktifitas. 

2.1.4.3 Fase Pelepasan 

Anak akan memperlihatkan terhadap keinginan pada tempat 

sekelilingnya pada fase ini, serta menunjukkan prilaku adanya 

interaksi terhadap lingkungan. Adanya interaksi dengan petugas 

perawat yang dikenalnya serta terhadap orang asing dan 

membuat suatu interaksi baru walaupun sedikit, tetapi kelihatan 

senang. Hal ini muncul akibat tidak bersama orangtua dalam 

waktu lama sebagai prilaku yang mewakili penyesuaian secara 

superfisial pada kehilangan. 

 

2.1.5 Akibat  Lanjut dari Hospitalisasi pada Anak 

Anak yang menderita sakit lama akan menghabiskan waktu lebih 

anyak menjalani hospitalisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan 

anak  beradaptasi. Ketidakmampuan anak dalam beradaptasi dapat 

menyebabkan dampak lanjut dari proses hospitalisasi. Dampak lanjut 

dari hospitalisasi anak mungkin dapat menyebabkan terjadinya 

beberapa fenomena yaitu: ketakutan yang berlebihan atau fobia, 
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gangguan tidur, isolasi sosial, ketergantungan yang berlebihan pada 

orang tua, gangguan pencernaan, sedih, prilaku regresi contohnya 

menghisap jempol dan buang air kecil di celana pada waktu malam, 

penyakit psikosomatis (Theofanidis, 2006). 

 

2.1.6 Reaksi Hospitalisasi pada Keluarga (Orang tua) 

Menurut Wong, et. al., (2009) hospitalisasi adalah suasana yang 

tidak menyenangkan untuk orangtua, dimana orangtua akan 

dipertemukan dengan tempat yang tidak dikenal atau baru yang 

menimbulkan berbagai reaksi, yaitu: 

2.1.6.1 Kaget dan Tidak Percaya 

Reaksi yang muncul pertamakali secara umum yang 

ditampakkan orang tua yaitu kaget dan tidak percaya ketika 

mengetahui anak harus dirawat inap, dan perasaan ini akan 

perlahan-lahan berkurang dengan bertambahnya lama hari 

perawatan. Beberapa orang tua berfikir bahwa suasana di 

lingkungan rumah sakit, perawat,dokter, dan peralatan medis 

akan semakin menambah perasaan kaget serta perasaaan tidak 

percaya. 

2.1.6.2  Marah dan Pikiran Bersalah 

Sikap emosional pada orang tua tampak biasanya pada saat 

anak tahu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini 

disebabkan ketidakpatuhan anak pada nasihat orang tua 

misalnya saat mengendarai sepeda motor dan tanpa 

menggunakan helm, atau melakukan pelanggaran lalu lintas 

yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan anak harus 

menjalani perawatan. 
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Di pihak lain karena rasa bersalah dan tanggung jawab orang 

tua atau merasa menjadi penyebab anak sakit dan harus 

menjalani perawatan. Orang tua merasa kurang hati-hati disaat 

anak mengalami sakit dan terlambat membawa ke Rumah Sakit 

yang mengakibatkan penyakit anak bertambah berat dan  

menjalani perawatan. 

2.1.6.3 Kehilangan 

Orang tua akan merasa kehilangan peran pada saat anak 

menjalani perawatan. Peran orangtua akan berganti pada saat 

mengurus anak sehat serta keadaan tidak sehat bahkan parah. 

Terkadang mereka dengan tanggung jawab yang baru sulit untuk 

beradaptasi, yang menyebabkan orang tua merasa tidak dapat 

melakukan perannya yang baru dengan baik sehingga 

menimbulkan rasa tidak berharga dan ketidakberdayaan. 

2.1.6.4 Menunggu dengan Antisipasi 

Orang tua pasti dipertemukan pada kondisi dan  keadaan 

tertentu pada saat anak harus melalui aturan  medis. Mereka 

merasa khawatir saat menanti anak yang menjalani operasi 

bersama ketidak pastian atau pada saat mereka menanti  hasil 

pemeriksaan diagnostik dari anaknya. 

2.1.6.5 Penyesuaian Kembali atau Berkabung 

Kedua keadaan ini adalah tahapan akhir dari penyesuaian 

peran dalam memberikan perawatan pada anak sakit adalah 

penyesuaian anak kembali sesudah anak pulang ke rumah 

dalam keadaan yang  lebih baik,  dan  menjadi berkabung pada 

saat anak menjadi lebih parah dan menjalani perawatan lebih 

lama serta ketidakpastian harapan hidup. Masalah ini akan 
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menjadikan orantua merasa ketakutan, merasa cemas serta 

putus asa. 

 

2.2 KONSEP ORANG TUA 

2.2.1 Definisi 

Menurut Ridwan (2010), orangtua sebagai komponen dari keluarga 

dimana ada bapak, ibu,yang terbentuk dari hasil sebuah ikatan suatu 

perkawinan sah dan menjadi sebuah bentuk dari keluarga. Friedman      

(2010) mengatakan bahwa orangtua yang terdiri dari bapak serta ibu, 

dimana terdapat peran serta fungsi masing-masing, yaitu sebagai ibu 

mempunyai peran besar di keluarga menjaga agar tetap sehat serta 

sebagai pengasuh. Ibu akan memberikan kenyamanan sebagai sumber 

utama dan memberikan bantuan saat sakit.  

 

2.2.2 Peranan Orang tua 

Pendapat dari Mubarok, et al., (2006) tentang orang tua yaitu: 

a)  Sebagai Pengasuh 

Orangtua mempunyai peran sebagai pengasuh anak dengan prilaku 

berdasarkan kesehatan, seperti orangtua mengajarkan agar anak 

dapat berprilaku hidup sehat serta bersih, seperti menggosok gigi, 

sebelum makan dan sesudah selalu mencuci tangan makan serta 

mengajarkan mengkonsumsi makan makanan sehat. 

b)  Sebagai Pendidik 

Orangtua merupakan seorang pendidik yang mampu memberikan 

suatu pendidikan, antara lain pendidikan tentang kesehatan keluarga, 

supaya keluarga mampu mandiri serta dapat bertanggung jawab pada 

masalah kesehatannya, seperti memberikan tindakan dalam 
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mengatasi demam pada anak  serta memeriksakan kesehatan anak 

saat mengalami sakit. 

c)  Sebagai Pendorong 

Orangtua mempunyai peran sebagai pendorong yaitu dalam 

memberikan sebuah motivasi, memberi pujian serta setuju dan 

menerima adanya masukan orang lain. Peran pendorong dimana bisa 

mengajak serta mampu menjadikan orang lain berfikir jika dirinya 

adalah bermanfaat serta berguna, sebagai pendorong mampu 

memberikan motivasi bagi anak dalam menjalani perawatan pada 

waktu anak mendapat perawatan di Rumah Sakit. 

d)  Sebagai Pengawas 

Orang tua sebagai pengawas mempunyai tugas salah satunya 

memperhatikan tingkah laku anak agar terhindar dari penyakit. 

Orangtua perlu terlibat pada saat perawat menjalani home visite 

secara teratur dalam melakukan observasi atau saat melakukan suatu 

pengkajian tentang kondisi kesehatan dari keluarga. 

e)  Sebagai Konselor 

Seorang konselor harus bersikap terbuka yaitu dapat memberi 

sebuah informasi tentang suatu penyakit serta melakukan  tindakan 

yang dapat diterima oleh anak, dan bisa dipercaya dalam mengatasi 

masalah. Tidak untuk mengatur, mengkritik atau membuat keputusan. 

Menurut Broks (2011), orangtua harus mampu menjalani peran 

serta fungsinya sebagai pendidik, pengasuh dan dalam menjaga 

kesehatan bagi anak-anak. Peran orangtua di dalam sebuah keluarga 

antara lain: 
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a.  Mampu memberikan lingkungan yang protektif 

Orangtua mempunyai peran penting saat memberikan sebuah 

lingkungan yang dapat membawa suatu perubahan yang baik di 

dalam fungsi intelektual dan secara sosial emosional. Lingkunga ini 

diantaranya adalah: 1) Tempat sekeliling yang baik di sebuah 

keluarga, pikiran yang bagus pada seorang ibu serta memberi 

pendapat yang baik bagi anak; 2) Tempat untuk mendidik anak dapat 

berfikir, berefleksi dan mampu membuat sebuah pendapat; 3) 

Tempat yang dapat menjadikan pikiran seorang anak berfikir dirinya 

dihargai dan mempunyai sebuah suport keluarga. 

b. Memberikan sebuah pelajaran yang dapat bedampak untuk 

perkembangan serta suatu potensi yang optimal. 

Peran sebagai orangtua ini adalah dengan pengasuhan yang baik, 

dimana perkembangan intelektual dipacu oleh pola asuh yang baik. 

Temperamen yang reaktif dapat dikurangi dan dapat menumbuhkan 

potensi baru bagi anak dengan perawatan atau asuhan orang tua 

yang baik. 

c. Orang tua menjadi penasihat 

Mereka dengan anak dalam kondisi sakit, wajib mampu membuat hal 

dan dapat membuat anak agar dapat menyesuaikan dengan keadaan 

saat itu. Orangtua dapat memberi petunjuk untuk anak, mengajar 

anak serta  memberi support serta dorongan anak dapat berbuat 

yang  lebih baik. 

d. Bentuk pengasuh wajib ada dalam kehidupan anak. 

Orangtua mempunyai pengaruh yang tangguh di kehidupan anak, 

dimana anak akan menatap sosok orangtua seperti pada contoh  

berprilaku pantas seperti dengan yang dipandang. 
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2.3 KONSEP KECEMASAN 

2.3.1 Definisi 

Perasaan cemas menurut Stuart, G.W (2016) adalah adanya 

perasaan takut dan belum pasti penyebabnya dengan disertai adanya 

perasaan yang tidak tentu, ketidakberdayaan, isolasi, serta merasa tidak 

aman. Stuart, G.W (2016) mengartikan kecemasan juga sebagai suatu 

keadaan emosi tanpa adanya objek tertentu. Kecemasan merupakan 

suatu keadaan emosi dan sebagai pengalaman subjektif dari individu. 

Dimana keduanya adalah suatu energi dan tidak dapat diamati secara 

langsung. NANDA (2015) mengatakan kecemasan merupakan 

ketidaknyamanan perasaan atau suatu rasa gelisah yag tidak jelas dan 

diikuti reaksi otonom (asalnya seringkali tidak pasti dan tidak dipahami 

individu), seperti rasa tidak berani ditimbulkan karena waspada adanya 

ancaman. Ini dianggap sebagai suatu tanda untuk hati-hati/waspada 

yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu ancaman dan 

membuat seseorang/individu agar dapat bertindak dalam menghadapi 

suatu ancaman. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan bagi 

seseorang yang merupakan pengalaman subjektif, ketidakpastian, 

ketakutan sebagai antisipasi dari ancaman terhadap sesuatu disertai 

adanya respons otonom. 

Setiap individu pasti pernah merasakan kecemasan sebagai bentuk 

respon dalam menghadapi situasi tertentu. Seperti orang tua yang 

mengalami anaknya menjalani hospitalisasi. Ketidaksiapan menghadapi 

masalah akan kondisi anak, rasa takut, situasi atau lingkungan yang 

baru dapat mendukung perasaan cemas pada orang tua. Kecemasan 
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hospitalisasi tidak hanya dirasakan oleh penderita, akan tetapi orang 

tua, keluarga sebagai caregiver pasti akan merasakan kecemasan. 

 

2.3.2  Proses Penyebab Kecemasan 

2.3.2.1 Faktor Predisposisi 

    Faktor predisposisi merupakan masalah yang dapat 

menyebabkan macam serta porsi dari asal penggunaan oleh 

seseorang dalam usaha menuntaskan kondisi tertekan (Stuart & 

Laraia,2005; Lord,2009; Graham & Richard, 2011). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tahapan terjadinya kecemasan yaitu: 

1. Biologis 

Terjadinya suatu proses regulasi kecemasan dan dipengaruhi 

sebuah reseptor khusus untuk Benzodiazepine pada otak. 

Adanya Regulasi tersebut berhubungan bersama kegiatan 

Neuro transmiter GABA (Gama Aminno Butric Acid) mengontrol 

adanya kegiatan neuron pada otak dan berkewajiban membuat 

rasa cemas. Jika Gama Aminno Butric Acid dapat menyentuh 

sinaps serta berhubungan bersama reseptor Gama Aminno 

Butric Acid di membrane  post sinaps, maka dapat membuat 

aliran atau sebuah pintu eksitasi sel serta akan membuat 

lambat aktivitas pada sel. Pada Teori ini menerangkan dimana 

salah satu dari penyebab  kecemasan adalah neuro transmitter 

di otak  ( Videbeck, 2008 ). 

2. Psikologis 

Menurut Freud (1969 ) menjelaskan bahwa kecemasan terdiri 

dari kecemasan primer, yaitu kecemasan yang diakibatkan oleh 

suatu traumatik sejak masih bayi karena adanya stimulasi 
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terjadi secara tiba-tiba pada waktu menjalani persalinan. 

Kecemasan terus terjadi karena adanya kepuasan disebabkan 

perasaan lapar serta  rasa haus. Kecemasan primer merupakan 

akibat dari adanya peregangan atau support karena 

disebabkan masalah eksternal.  

Rasa cemas sekunder terjadi seiring bertambahnya usia 

serta ego. Sedangkan Stuart & Laraia (2005) menyatakan 

dimana aspek psikologis melihat perasaan cemas adalah 

terjadinya masalah emosional diantara 2 elemen kepribadian 

yaitu id, dimana sebagai dorongan insting dan impuls primitif 

dan super ego menggambarkan perasaan yang diatur norma 

budaya. Faktor ego berguna untuk membatasi paksaan oleh 2 

elemen berlawanan itu serta kegunaan kecemasan yaitu 

mengingatkan kepada ego jika  terjadi bahaya. 

3. Sosial Budaya 

Cerita masalah kecemasan pada keluarga bisa dapat 

mempengaruhi reaksii seseorang saat bereaksi pada masalah 

serta teknik menangani perasaan cemas (Shamir E, Ungerer & 

Rapee, 2005; Towsend, 2009). Dan sosial budaya dan potensi 

stres serta tempat sekitarnya adalah masalah yang 

mengakibatkan kecemasan (Towsend,2009). Menurut Videbeck 

(2008) pola hidup individu di masyarakat mengakibatkan 

munculnya stress, karena seseorang yang memiliki pola hidup 

yang lebih tertip serta memiliki pandangan hidup yang pasti, 

secara umum tidak mudah menjadi stres. 
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2.3.2.2 Faktor Presipitasi 

Seluruh tekanan pada kehidupan bisa menimbulkan 

kekhawatiran adalah Stresor presipitasi. Stuart & Laraia (2005). 

juga menunjukkan stressor penyebab yang merupakan stimulus 

yang diartikan individu menjadi sebuah tantangan, adanya ancaman 

atau sebuah tuntutan menggunakan energi ekstra untuk melakukan 

sebuah koping. Stresor penyebab kecemasan dapat dibagi menjadi 

dalam 3 golongan antara lain: 

1. Biologis 

Gangguan pada fisik menyebabkan ancaman bagi  integritas 

seseorang yaitu secara internal, yaitu tidak berhasilnya 

cara/mekanisme fisiologis pada tubuh seperti jantung, system 

imun, pengaturan temperatur, serta kehamilan. Dan resiko dari 

luar  yaitu masuknya kuman, virus, pencemaran sekitarnya, 

keadaan tempat tinggal tidak sesuai, sandang pangan dan 

trauma injury. Nyeri adalah tanda/indikasi awal terdapat 

ancaman integritas fisik. Masalah ini dapat menyebabkan 

kecemasan dan seringkali memotivasi seseorang meminta tolong 

perawatan (Beck, 2008;  Janssens, 2010). 

2. Psikologis 

Adanya ancaman pada integritas fisik dapat menyebabkan 

ketidakmampuan secara psikologis dimana terjadi menurunnya 

kemampuan melakukan kegiatan rutin pada  individu. Seperti 

dijelaskan oleh Lee, A & Hanki, B (2009) bahwa penyelesaian 

berkaitan dengan status seseorang serta harga diri individu, 

sehingga bisa menyebabkan resiko terhadap self system. Resiko 

dari luar yang berkaitan dengan keadaan psikologis serta bisa 
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menyebabkan terjadinya kecemasan diantaranya seperti 

meninggal dunia, putusnya ikatan rumah tangga, masalah etik, 

mutasi kerja, pergantian identitas pekerjaan. Dan meliputi 

tekanan dari dalam diri yaitu masalah hubungan interpersonal di 

rumah, lokasi kerja serta disaat menerima peran baru (istri, 

suami, murid dll). 

3. Sosial Budaya 

Keadaan ekonomi serta lapangan kerja dapat menyebabkan 

munculnya stres, dan selanjutnya sebagai pemicu kecemasan. 

Seseorang bila pada kondisi  ekonomi yang kuat akan lebih baik  

dan sulit terjadi stres, dibandingkan seseorang dengan kondisi 

ekonomi yang masih kurang (Sadock and Sadock, 2007). 

Sedangkan  Stuart & Laraia, (2005) menjelaskan bahwa jika 

seseorang tidak bekerja lagi karena akibat pengurangan struktur 

pada sebuah kantor dapat menyebabkan seseorang mengalami 

kekurangan ekonomi, karena hal ini dapat menyebabkan 

kecemasan. Sehingga fungsi integrasi sosialnya dapat 

terganggu, dimana sebagai penyebab terjadinya  kecemasan. 

 

2.3.3 Psikopatologis Kecemasan 

2.3.3.1 Psikologis 

a. Teori psikoanalitik 

Kecemasan dipandang menjadi penyebab konflik psikologis 

akibat kemauan yang tanpa sadar mempunyai sifat agresif 

(super-ego) serta ancaman pada masalah itu dari kenyataan di 

luar kecemasan muncul akibat reaksi dari berbagai siklus 
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kehidupan, sehingga peran farmakologi dianggap tidak berfungsi 

dalam masalah ini (Sadock & Sadock, 2010). 

b. Perilaku kognitif 

Kecemasan adalah respon yang dipelajari terhadap stimulus 

lingkungan yang spesifik. Mereka akan belajar berespon 

terhadap kecemasan dengan meniru respon orang tuanya 

terdahulu (Sadock & Sadock, 2010) 

c. Eksisitensial 

Teori ini memberikan model dimana seseorang sadar dalam 

kehidupannya ada perasaan hampa yang begitu dalam sehingga 

menjadi tidak nyaman pada penerimaan tentang kematian yang 

tak terhindarkan. Kecemasan merupakan respon pada rasa 

hampa tersebut mengenai keberadaaan dan arti (Sadock & 

Sadock, 2010). 

2.3.3.2 Biologis 

a. Saraf Otonom 

Sistem saraf otonom bagi klien dengan kecemasan tonus 

simpatik akan meningkat, adaptasi pada stimulus berulang 

menjadi sedangkan pada stimulus sedang memberi respon lebih 

(Sadock & Sadock, 2010). 

b. Neurotransmiter 

Terdapat tiga neurotramnsmitter utama berkaitan dengan 

kecemasan didasari studi pada hewan serta reaksi farmakologi 

yaitu norepinefrin, serotonin, dan GABA (asam-ɣ aminobutirat) 

(Sadock & Sadock, 2010). 
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1) Norepinefrin 

Teori umum mengatakan bahwa pasien yang mengalami 

kecemasan dapat memiliki adrenergic yang diatur dengan 

buruk. Pasien dengan gangguan panik agonis adrenergic beta 

dan alfa2 dapat mencetuskan serangan panik berat dan 

sering (Sadock & Sadock, 2010). 

2) Serotonin 

Pemberian agen serotonergic pada hewan meimbulkan 

perilaku kecemasan tetapi studi pada manusia kurang kuat 

untuk hal tersebut. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa m-

klorofenilpiperazain (mCPP) yaitu obat dengan berbagai efek 

serotonergic serta pondimin yang menimbulkan pembebasan 

serotonin mengakibatkan kecemasan pasien meningkat 

(Sadock & Sadock, 2010). 

3) GABA 

Peran GABA pada peningkatan kecemasan didukung oleh 

efektifitas benzodiasepin dan tidak diragukan, serta 

meningkatkan kegiatan GABA pada reseptor GABA-A pada 

pengobatan masalah kecemasan.  Antagonis benzodiasepin 

menyebabkan serangan panik berat yang sering pada pasien 

dengan gangguan panik. Sehingga disimpulkan oleh 

beberapa peneliti bahwa gangguan kecemasan memiliki 

fungsi abnormal reseptor GABA-A (Sadock & Sadock, 2010). 

2.3.3.3 Pencitraan otak 

Pada studi MRI, defek spesifik lobus temporalis kanan 

ditemukan pada pasien dengan gangguan panik. Sejumlah studi 

menemukan abnormal hemisfer kanan saja, bukan kiri yang 
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mengesankan bahwa beberapa tipe asimetri serebral dapat 

merupakan hal penting dalam timbulnya gangguan kecemasan 

Pada pencitraan PET (positron emission topografi), SPECT (single 

photon emission computed topografi) dan EEG (elektro-

ensefalografi) pada pasien gangguan kecemasan melaporkan 

berbagai abnormalitas korteks frontalis, area oksipitalis dan 

temporalis dan pada gangguan panik abnormalitas girus 

parahipokampus (Sadock & Sadock., 2010). 

2.3.3.4 Genetik 

Sebuah studi dikatakan bahwa setengah dari seluruh pasien 

dengan masalah panik mempunyai satu anggota yang mengalami 

masalah yang sama. Gambaran untuk gangguan kecemasan lain 

juga menunjukkan hal yang sama walaupun tidak setinggi itu tetapi 

jelas menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi daripada kerabat 

yang tidak mengalami kecemasan (Sadock & Sadock, 2010). 

2.3.3.5 Neuroanatomis 

Sistem limbik menerima persarafan noradrenergic dan 

serotonergic, system limbic juga mengandung tinggi reseptor 

GABA-A yang ketiganya terlibat dalam gangguan kecemasan 

Meningkatkan aktivitas di jaras hipokampus pada system limbic 

menyebabkan kecemasan dan girus cinguli juga dilibatkan pada 

patofisiologi dalam masalah obsesif kompulsif. Korteks serebri juga 

berperan, dikarenakan korteks serebri berhubungan dengan region 

hipokampus, girus cinguli dan hipotalamus (Sadock & Sadock, 

2010). 
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2.3.4 Jenis Gangguan Kecemasan DSM V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder (Masli,R, 2013). 

Beberapa jenis gangguan kecemasan termasuk dalam DSM V yaitu:   

a. Serangan Panik 

Sebuah masa yang memiliki ciri khas, rasa kekhawatiran, rasa takut 

atau teror yang besar, mendadak terlihat, banyak kontak dengan 

pikiran akan adanya bahaya. 

b. Agorafobia 

Rasa cemas tentang atau mengelak dari lokasi dan kondisi yang 

tidak mudah dihindari (tidak pantas) atau waktu tidak ada 

pertolongan disaat mendapat serangan panik atau tanda yang mirip 

dengan panik. 

c. Gangguan panik tanpa agoraphobia 

Karakteristik karena serangan panik yang tidak disangka secara 

berulang dan agorafobia. 

d. Agoraphobia tanpa riwayat gangguan panik  

Ditandai terdapatnya agoraphobia dan tanda yang hampir sama 

dengan panik, tidak ada serangan panik tiba-tiba. 

e. Fobia spesifik 

Ditandai adanya kecemasan menyolok secara pasti, yang didorong 

oleh pengetahuan objek/benda atau situasi spesifik dan 

menyebabkan ketakutan selalu menunjukkan tingkah laku menjauh. 

f. Fobia social 

Ditandai adanya kecemasan menyolok secara pasti, yang didorong 

oleh pengetahuan macam-macam keadaan social atau  

pembawaan social; selalu menunjukkan tingkah laku menjauh. 

 



31 
 

g. Gangguan obsesif-kompulsif 

Ditandai adanya obsesi penyebab rasa cemas atau distress yang 

khusus atau kompulsi (digunakan untuk menetralkan rasa cemas) 

h. Gangguan stress pasca traumatik. 

Ditandai adanya pengalaman yang berkali-kali tentang trauma yang 

begitu traumatik, diikuti dengan adanya peningkatan rangsangan 

dan juga menjauhi stimulus yang berhubungan dengan kejadian. 

i. Gangguan stress akut 

Ditandai dengan tanda-tanda yang serupa seperti masalah tekanan 

setelah traumatik yang berlangsung segera, mengikuti tragedi yang 

begitu traumatik. 

j. Gangguan kecemasan umum 

Ditandai adanya rasa cemas serta serta kegelisahan yang terlalu 

dan berkali-kali paling sedikit berlangsung 6 bulan. 

k. Gangguan kecemasan karena kondisi medikasi umum 

Ditandai adanya ciri-ciri rasa cemas yang menyolok, yang dicurigai 

merupakan konsekuensi fisiologik langsung dari keadaan medis 

umumnya. 

l. Gangguan kecemasan karena penggunaan zat 

Ditandai adanya ciri-ciri rasa cemas yang menyolok, yang dicurigai 

merupakan konsekuensi fisiologik langsung dari penyalah gunaan 

obat, medikasi, serta terpapar racun. 

m. Gangguan kecemasan tidak spesifik. 

Termasuk memberi tanda pada masalah yang disertai rasa cemas 

yang menyolok atau rasa takut penghindaran yang tidak mencapai 

kriteria pada masing-masing masalah kecemasan khusus (tanda 
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kecemasan tentang adanya berita yang tidak pasti atau 

bertentangan). 

Pada jenis gangguan obsesif-kompulsif tersebut seseorang yang 

mengidap, ingin menghapus perasaan cemasnya  dengan cara 

menjalin pola pikir serta tindakan yang diperbuat berkali-kali. Pasien 

mengetahui bahwa perasaan serta perbuatannya itu tidak bisa 

dicerna oleh nalar serta logika normal, tidak pada lokasi atau tidak 

cocok dengan kondisi, tetapi dia tidak bisa menghapus dan tidak 

memahami kenapa ada pemicu yang sangat besar untuk dipikirkan 

dan melakukan itu, jika tidak berbuat maka akan terjadi atau timbul 

rasa cemas yang kuat (Kaplan & Sadock., 2010). 

 

2.3.5 Tingkat Kecemasan 

Kecemasan menurut tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat 

hingga panik. Masing-masing tingkatannya menimbulkan adanya 

perbedaan secara fisiologis juga emosional bagi individu (Stuart, 

2013). 

2.3.5.1 Kecemasan Ringan 

Cemas ringan merupakan perasaan adanya hal yang berubah 

juga perlu perhatian spesifik. Rangsangan sensori naik serta menolong 

perhatian seseorang fokus untuk mengetahui, menuntaskan 

gangguan, berpikir, bertindak, memikirkan serta menjaga diri sendiri. 

Rasa cemas ringan berkaitan dengan stres masalah hidup sehari-hari. 

Pada tingkat ini lapang persepsi meningkat dan seseorang akan 

berjaga-jaga serta mengawasi. Pada level tersebut seseorang terpacu 

untuk mengetahui dan akan mendapatkan perkembangan serta 

kreativitas (Stuart, 2013).  
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2.3.5.2 Kecemasan Sedang 

Rasa cemas sedang adalah pikiran yang mengganggu bahwa 

ada hal yang sangat berubah, seseorang menjadi gemetar atau 

agitasi. Di tingkat ini lapang persepsi pada sekitar menurun. 

Seseorang lebih memusatkan diri pada masalah yang penting 

waktu itu  dimana masalah lain dikesampingkan (Stuart, 2013). 

2.3.5.3 Kecemasan Berat 

Rasa cemas berat dirasakan saat seseorang percaya ada hal 

yang kuat dan berbahaya, Individu menunjukkan sikap khawatir dan 

distress.. Pada kecemasan berat, lapang persepsi membuat lebih 

rendah. Seseorang lebih merasakan sesuatu yang hanya sedikit 

serta tidak perduli terhadap masalah lain. Seseorang tidak dapat 

lagi membebani pikirannya serta perlu bimbingan yang banyak 

(Stuart, 2013). 

2.3.5.4 Panik 

Pada tingkat ini seseorang sudah tidak bisa mengendaikan 

dirinya lagi serta tidak mampu melakukan hal lain lagi meskipun 

sudah mendapatkan arahan (Stuart, 2013). Saat seseorang 

mendapatkan tempat yang tinggi rasa cemas panik , segala pikiran 

rasional terhenti serta seseorang itu mendapatkan reaksi respon 

flight, flight atau freeze adalah keperluan untuk cepat berlalu,  tidak 

kemana-mana serta berusaha atau tidak bisa berbuat apapun 

(Videbeck, 2010). 
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2.3.6 Respon Fisiologis dan Psikologis Terhadap Kecemasan 

Reaksi sistem syaraf otonom pada ketakutan serta kecemasan 

akan menyebabkan kegiatan tidak sadar bagi fisik yang menjadi 

bagian penjagaan diri. Dan sistem syaraf simpatis akan menggerakkan 

ciri-ciri penting jika ada tanda mengancam untuk menyiapkan 

penjagaan fisik. Kelenjar adrenal akan melepas adrenalin (epenefrin), 

mengakibatkan tubuh lebih besar mengambil oksigen, melebarkan 

pupil serta naiknya tekanan arteri dan frekwensi jantung dengan 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah tepi serta mengedarkan 

darah ke sistem gastrointestinal dan menghasilkan juga menaikkan 

glikogenolisis menjadi glukosa bebas agar dapat menopang jantung, 

otot,serta sistem saraf pusat (Videbeck,2011). 

Beberapa respon kecemasan terhadap individu menurut 

Stuart(2013) yaitu: 

1. Reaksi fisiologis 

a. System kardiovaskuler: Palpitasi, jantung berdebar, peningkatan 

tekanan darah, respon parasimpatis (rasa mau pingsan, tekanan 

darah serta denyut nadi rendah). 

b. System pernafasan: Nafas  menjadi cepat, sesak nafas, terasa 

ada tekanan di dada, nafas menjadi dangkal, oedema pada 

tenggorokan, perasaan tercekik, nafas dangkal. 

c. Neuromuskuler: Reflek menjdai lebih tinggi, reaksi kaget, mata 

sering berkedip, susah tidur, gemetar, rigiditas, gelisah, kesana 

kemari, tampak tegang di wajah, keadaan umum lemah, kedua 

kaki tidak bertenaga, dan gerakan tidak wajar. 
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d. Gastrointestinal: Tidak ada minat makan, tidak mau makan, 

merasa tidak enak di perut, respon parasimpatis (rasa sakit pada  

abdomen, ingin muntah,sakit pada lambung, diare). 

e. Saluran perkencingan: Respon parasimpatis (tidak mampu 

menahan air seni dan sering buang air kecil). 

f. Kulit: Wajah tampak merah, berkeringat pada satu tempat (misal 

di bagian telapak tangan), gatal, merasa panas serta kedinginan 

pada kulit, tampak  pucat, semua anngota badan berkeringat. 

2. Reaksi prilaku: Tidak tenang, badan tegang, gemetar, respon 

kaget, cepat dalam berkata-kata, kurang kerjasama lebih mudah 

mengalami trauma, menghindar dari pergaulan interpersonal, 

inhibisi, menjauh dari masalah, hiperventilasi dan lebih hati-hati. 

3. Reaksi kognitif: konsentrasi kurang, konsetntrasi jelek, mudah lupa 

tidak benar memberi penilaian, preokupasi, ada halangan berfikir, 

lapang persepsi turun, kreativitas turun, kurang produktif, tidak ada 

objektifitas, merasa takut tidak dapat mengontrol diri dan mimpi 

tidak bagus. 

4. Reaksi afektif: Prilaku gampang terganggu, kesabaran kurang, 

gelisah, tegang, gugup, merasa taut, cemas, mati rasa, 

menyalahkan diri serta merasa malu. 

Rentang reaksi seseorang pada kecemasan tidak tentu diantara 

respon adaptif dan maladaptif seperti gambar dibawah ini : 



36 
 

 

Gambar.2.1 Rentang respon kecemasan (Stuart, 2013) 

 

Tabel pengembangan pada level ansietas menurut reaksi  secara 

fisiologis, kemampuan, prilaku serta  perasaan emosi dimana 

merupakan hasil modifikasi   Agustarika (2009), Sutejo (2009), Supriati 

(2010) berlandaskan teori yang diperluas oleh Peplau (1963) Issac 

(2005), Stuart (2009) dan Videback (2011). 

                                            Tabel.2.1 

Tingkat respon kecemasan pengembangan dari Agustarika (2009), Sutejo 

(2009), Supriati (2010) berlandaskan teori yang diperluas oleh Peplau (1963) 

Issac (2005), Stuart (2009) dan Videback (2011). 

Tingkat kecemasan          Ringan Sedang Berat Panik 

Fisiologis     

TTV: 

Tekanan darah 

 

Tekanan darah 

tidak ada 

peruba-han 

 

Tekanan darah 

meningkat 

 

Tekanan darah 

meningkat 

 

Tekanan darah 

meningkat 

kemu-dian 

menurun 

Nadi Nadi tidak ada 

perubahan 

Nadi cepat Nadi cepat Nadi cepat ke-

mudian lambat 

Pernafasan Pernafasan tidak 

ada perubahan 

Pernafasan me-

ningkat 

Pernafasan me-

ningkat 

Pernafasan 

cepat dan dang-

kal 

Ketegangan otot Rileks 

 

Ketegangan otot 

ringan 

Wajah tampak 

tegang 

Ketegangan otot 

sedang 

Rahang mene-

gang, mengger-

takkan gigi 

Ketegangan otot 

berat 

Wajah menye-

ringai 

Mulut ternganga 

Ketegngan otot 

sangat berat 

Pola makan Masih ada nafsu 

makan 

Meningkat/menurun Kehilangan 

nafsu makan 

Mual/muntah 

Pola tidur Pola tidur teratur Sulit untuk meng-

awali tidur 

Sering terjaga Insomnia 

Mimpi buruk 
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Pola eliminasi POla eliminasi 

teratur 

Frekwensi BAK dan 

BAB meningkat 

Frekwensi BAK 

dan BAB me-

ningkat 

Retensi urine 

Konstipasi 

Kulit Tidak ada ke-

luhan 

Mulai berkeringat 

Akral dingin dan 

pucat 

Keringat 

berlebihan 

Keringat 

berlebihan 

Kulit teraba 

panas dingin 

Kognitif     

Fokus perhatian Cepat berespon 

terhadap 

stimulus 

Fokus pada hal 

yang penting 

Fokus pada 

sesuatu yang 

rinci dan spesifik 

Fokus perhatian 

terpecah 

Proses belajar Motivasi belajar 

tinggi 

Perlu arahan Perlu banyak 

arahan 

Tidak bisa 

berfikir 

Proses fikir Pikiran logis Perhatian menurun Egosentris Halusinasi 

Waham dan ilusii 

Orientasi Baik Ingatan menurun  Pelupa Disorientasi 

waktu,orang dan 

tempat 

Prilaku     

Motorik Rileks Gerakan mulai 

tidak terarah 

Agitasi Aktifitas motoric 

kasar meningkat 

Komunikasi Koheren Koheren Bicara cepat Inkoheren 

Produktivitas Kreatif Menurun Menurun Tidak produktif 

Interaksi sosiasl Memerlukan 

orang lain 

Memerlukan orang 

lain 

Interaksi sosial 

kurang 

Menarik diri 

Emosional     

Konsep diri Ideal diri tinggi Tidak percaya diri Merasa bersalah Putus asa 

Penguasaan dirri Tergesa-gesa Tidak sabar Bingung Lepas kendali 

 

 

2.3.7  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan  Orangtua 

Pada orangtua yang anaknya menjalani hospitalisasi menjadi 

penyebab stress pada orangtua yang selalu mendapatkan kecemasan 

dan depresi sepanjang perawatan anak dan saat menjalani 

hospitalisasi (Rennick, 2014). Kecemasan orangtua dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal terkait masalah hospitalisasi yang terjadi pada anak. 

            2.3.7.1 Faktor Intrinsik: 

a. Umur serta  jenis kelamin orangtua 

Masalah perasaan gelisah/cemas bisa dialami di segala 

umur, dimana banyak terjadi pada umur dewasa. Kecemasan 
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terbanyak pada rentang usia 21-45 tahun dan sering dialami 

wanita (Kaplan dan Sadock, 2010). Menurut Stuart (2007) 

seseorang memiliki usia masih muda akan lebig rentan 

mendapatkan kecemasan dibandingkan orang dengan usia 

lebih tua. Dan wanita akan rentan mendapat kecemasan 

dibandingkan pria saat anak mengalami sakit, dikarenakan 

tingkat emosional wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 

Hal ini didukung oleh penelitian Selvia (2011) bahwa 

kecemasan berat dialami oleh wanita dibandingkan laki-laki. 

Dan usia rentang 20-29 tahun menunjukkan hasil kecemasan 

berat. 

b. Pengalaman menjalani pengobatan (lama anak menjalani 

rawat inap) 

Pengalaman adalah hal penting serta sangat 

mempengaruhi keadaan mental seseorang di kelak. 

Pengalaman diawal menjalani terapi adalah pengalaman 

begitu penting bagi seseorang terlebih untuk waktu 

mendatang, merupakan faktor penting yang sangat 

menentukan keadaan mental individu pada waktu mendatang 

(Kaplan dan Sadock, 2010). Dyna.A (2013) dalam 

penelitiannya mengenai hubungan anak menjalani perawatan 

dengan level kecemasan orangtua, terdapat hasil bahwa 

semakin lama hari rawat anak, semakin tinggi tingkat 

kecemasan orangtua. 

c. Konsep diri dan peran 

Konsep diri merupakan seluruh ide, pikiran, kepercayaan 

dan pendirian yang diketahui seseorang pada pribadinya yang 
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akan mempegaruhi individu untuk berhubungan dengan orang 

lain. Stuart (2013) menjelaskan bahwa peran merupakan 

suatu cara bersikap  prilaku serta maksud yang diinginkan dari 

individu disebabkan kedudukannya di masyarakat. Peran 

dapat dipengaruhi oleh beberapa factor misalnya pada prilaku 

serta kemampuan sesuai peran, sreaksi tetap seseorang yang 

penting bagi peran, sesuai dan keselarasan antara peran 

yang dijalani individu. Termasuk kecocokan budaya dan 

keinginan seseorang pada prilaku peran. 

Hasil dari peneltian oleh Romaniak (2010) mendapatkan 

hasil 84,3% anak yang ditunggui ibunya mempunyai prilaku 

kooperatif. Semua keperluan seorang  anak saat menjalani 

perawatan dipenuhi oleh ibunya, dimana seorang ibu ikut 

berperan pada saat anak menjalani perawatan baik  fisik 

maupun psikososial. 

2.3.7.2 Faktor Ekstrinsik: 

a. Jenis pekerjaan 

Orang tua yang mempuyai peran ganda menjadi orangtua 

dari anak berbeda, mencari tambaha penghasilan serta 

berkewajiban menjaga anak sakit di Rumah Sakit kemungkinan 

mendapatkan kecemasan. Dan orang tua yang mempunyai 

pekerjaan swasta akan mengalami kecemasan lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lasti (2012), responden sebagai 

buruh swasta 100% mengalami kecemasan berat. 

b. Tingkat Pendidikan 

Gass dan Curiel (2011) menerangkan dimana jenjang  

pendidikan berkaitan dengan level kecemasan. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Ridwan. K (2015), menunjukkan hasil bahwa 

responden dengan pendidikan rendah banyak mengalami 

kecemasan berat. Responden dengan pendidikan tinggi juga 

akan mengalami kecemasan bervariasi. 

c. Diagnosa penyakit anak (kondisi medis) 

Kecemasan yang berkaitan dengan masalah medis banyak 

ditemukan dengan insidensi gangguan bermacam-macam dari 

setiap masalah medis. Anak yang mengalami sakit dan 

menjalani perawatan merupakan masalah yang sering 

ditemukan anak dan stres karena masalah itu bisa 

mempengaruhi psikis dan mental seluruh anggota keluarga 

(Tehrani, 2012). Orangtua dengan anak sakit dalam kondisi 

parah, akan menyebabkan efek jangka panjang atau terjadi 

kecacatan, pasti mengalami kecemasan yang lebih tinggi. 

Penelitian oleh Sugihartiningsih (2016), dimana terdapat 

hubungan signifikan antara keadaan anak yang kurang baik 

dengan anak yang kondisi baik, dengan kecemasan orang tua. 

d. Akses informasi 

Perasaan cemas pada dasarnya merupakan respon 

orangtua secara umum terjdi pada saat kesehatan anak 

bermasalah. Kecemasan dapat meningkat apabila orangtua 

merasa kurang informasi terhadap kesehatan anaknya dari 

pihak Rumah Sakit. Menurut Sanjari, M & Fatemah, S. (2009) 

bahwa memberi penjelasan kepada orang tua dan pasien saat 

menjalani hospitalisasi adalah salah satu bentuk dari dukungan 

sebagai perawat. 
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Dukungan perawat merupakan salah satu bentuk aktifitas 

caring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mariyam 

(2008) bahwa responden yang tidak mendapatkan prilaku 

caring perawat cenderung mengalami kecemasan berat 

dibandingkan dengan responden yang memperoleh prilaku 

caring dari perawat. 

 

2.3.8 Alat Ukur Kecemasan 

Pengukuran pada tingkat kecemasan individu untuk menilai berat 

ringannya kecemasan, dapat diukur memakai perrlengkapan ukur 

(instrumen). Stuart (2013) membedakan kecemasan berdasarkan 

pada reaksi pasien sebanyak 4 (empat) reaksi yaitu: reaksi fisiologis, 

prilaku, kemampuan dan afektif.  Videbeck (2011) membedakan 

kecemasan menjadi 3 (tiga) bagian berlandaskan reaksi fisik, kognitif 

dan emosional. 

Pengukuran tingkat ansietas dapat membantu inetrvensi 

keperawatan, dengan beberapa versi alat ukur yang dapat dilakukan 

pada individu antara lain: 

1. The State-Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety 

(STICSA) 

STICSA merupakan alat untuk mengukur tingkat kecemasan 

yang dikembangkan oleh Ree, et al., (2008) yang dibuat untuk 

mengamati gejala kognitif dan somatic dari tingkatan cemas 

secara umum pada saat ini. Alat untuk mengukur tingkat cemas 

ini adalah valid dan reliable dengan rs ≥ 0,67 bagi level 

kecemasan dan rs ≤ 0,61 untuk pengukuran tingkat depresi. 
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2. Hamilton for Anxiety Rating Scale (HARS/HRS-A) 

Hawari (2008) mengatakan bahwa salah satu instrument 

untuk mengukur tingkat kecemasan adalah Hamilton Anxiety 

Rating Scale. Alat ukur ini merupakan alat ukur penilaian yang 

diperluas guna mengukur level kecemasan berlandaskan tanda 

dan gejala atau respon yang muncul. HARS sebanyak 14 

kelompok gejala antara lain rasa cemas, tegang,  rasa takut, 

masalah tidur, masalah kecerdasan, perasaan depresi (murung), 

tanda somatik (otot), gejala sensorik, tanda kardiovaskuler 

(jantung dan pembuluh darah), gejala pernafasan, gejala 

pencernaan, gejala perkemihan dan kelamin, gejala autonom 

dan prilaku. Tiap-tiap  kelompok diuraikan kembali berdasarkan 

tanda yang lebih spesifik. Nilai setiap bagian untuk skala 5 titik, 

mulai dari  angka 0 (tidak ada) sampai angka 4 (parah). HARS 

oleh Nursalam (2008) sudah dilakukan uji validitas serta 

reliabilitasnya pada penelitiannya mendapatkan korelasi dengan 

Hamilton  Anxiety Rating Scale (HARS) (r hitung=0,57-0,84) dan 

(r tabel=0,349) pada 30 responden. 

3. Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) 

Zigmond dan Snaith (1983) mengembangkan Hospital 

Anxiety Depression Scale (HADS) yang trdiri dari 36 maca, 

pertanyaan tentang kecemasan yang sudah diuji kembali 

validitas dan reliabilitasnya sebagai alat untuk mengukur 

kecemasan serta  depresi oleh Loannis, M, et al., (2008) dengan 

hasil HADS valid dengan koefisien α cronbach 0,884 (0,829 

untuk cemas dan 0,840 untuk depresi, dan stabil dengan test-

retest intraclass correlation coefficient 0,944). 
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4. Zung Self Rating Anxiety Scale (Z-SAS) 

Wiliam,W.K & Zung (1971) mengembangkan cara 

mengukur level kecemasan Zung Self Rating Anxiety Scale      

(Z-SAS). Alat ukur ini berpusat di kecemasan secara umum serta 

koping untuk mengurangi masalah stress, sebanyak 20 item 

pertanyaan dengan 15 item pertanyaan mengenai peningkatan 

kecemasan dan 5 item pertanyaan mengenai berkurangnya 

kecemasan. Uji validitas valid dengan nilai koefisien α cronbach 

0,80. 

 

2.3.9 Kecemasan yang Dapat Terjadi pada Orangtua 

2.3.9.1 Cemas Ringan 

Cemas ringan dapat disebabkan oleh stres dalam kehidupan 

sehari-hari, dan menjadikan individu lebih waspada dan menambah 

persepsinya. Rasa cemas bisa menjadi motivasi untuk belajar dan 

menjadikan kreativitas (Stuart dan Sundeen, 2009). 

Cemas ringan dapat terjadi dan dirasakan orangtua saat anak 

menjalani hospitalisasi. Penelitian oleh Wahyuningsih (2008) pada 

orangtua dengan anak yang menjalani hospitalisasi, yang 

mengalami kecemasan ringan sekitar 32% 

2.3.9.2 Cemas Sedang 

Menurut Stuart dan Sundeen ( 2009), bahwa pada waktu terjadi 

cemas sedang maka individu lebih fokus perhatiannya untuk hal 

yang lebih penting. Mereka akan menyingkirkan masalah lain, 

karena perhatian pada masalah dengan seksama dan dapat 

melakukan sesuatu dengan lebih fokus. Wahyuningsih (2008) pada 

penelitiannya juga mendapatkan bahwa orangtua anak yang 
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menjalani hospitalisasi sebagian besar mengalami kecemasan 

sedang yaitu sebanyak 62%. 

2.3.9.3 Cemas Berat 

Pada keadaan cemas yang berat akan mengurangi lahan 

persepsi seseorang yang disebabkan karena kecenderungan untuk 

focus terhadap hal yang lebih  terinci serta spesifik serta tidak dapat 

untuk berfikir mengenai masalah lain. Dan pada kondisi ini seorang 

individu membutuhkan orang lain untuk memberitahu atau 

mengalihkan perhatian pada bagian lain (Stuart dan Sundeen, 

2009). Penelitian yang telah dilakukan oleh Sugihartiningsih (2016) 

bahwa hospitalisasi anak mempengaruhi kecemasan orang tua 

dengan kategori cemas berat 50%. 

2.3.9.4 Panik 

Stuart dan Sundeen ( 2009) mengatakan jika dalam kondisi 

panik ini dapat membuat individu jadi kehilangan kontrol, menjadi 

tidak dapat berbuat apapun, dimana dalam kondisi normal mampu 

untuk melakukan yang sebenarnya. Kemampuan dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain menjadi menurun, persepsi mengalami 

penyimpangan serta pemikiran  rasional hilang. 

Sugihartiningsih (2016) mendapatkan tingkat kecemasan 

orangtua pada kondisi panik sebanyak 30% pada penelitiannya 

tentang gambaran kecemasan orangtua terhadap hospitalisasi 

anak. 

2.3.10 Tindakan untuk Mengatasi Kecemasan 

Individu yang sedang mengalami kecemasan akan melakukan 

berbagai tindakan koping sebagai usaha mengatasi kecemasannya. 

Ketidakmampuan individu dalam mengurangi kecemasan secara 
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konstruktif adalah penyebab utama membuat prilaku patologis 

(Stuart,2005). 

2.3.10.1 Kemampuan Mengatasi Masalah atau Sumber Koping 

Sumber koping adalah kemampuan klien dalam memecahkan 

masalah adalah semua hal atau semua aset yang dimiliki oleh klien 

yang bisa dijadikan alat untuk membantu individu mengatasi 

stresornya secara konstruktif (Stuart, 2009, Townsend, 2009).  

a. Kemampuan pendukung 

Kemampuan pendukung berasal dari individu dan keluarga. 

Kemampuan pendukung yang wajib dimiliki oleh individu terdiri 

dari: pengetahuan dan kemampuan klien dalam mengatasi 

masalahnya, aset materi (aset yang dimiliki untuk menggunakan 

pelayanan kesehatan di lingkungan klien), dan keyakinan positif 

klien bahwa dirinya dapat mengatasi masalah. Kemampuan 

pendukung yang wajib dimiliki oleh keluarga adalah pengetahuan 

tentang masalah individu dan mampu merawat individu saat sakit 

sehingga mampu membantu individu memecahkan masalahnya. 

1. Kemampuan personal 

Kemampuan personal terdiri dari pengetahuan individu dan 

keahlian memecahkan masalah. Pengetahuan mengijinkan 

individu untuk melihat masalah dengan cara yang berbeda 

sehingga membantu individu tersebut memecahkan masalah. 

Keahlian memecahkan masalah meliputi kemampuan individu 

untuk mencari informasi, identifikasi masalah, menimbang 

alternatif dan melaksanakan rencana tindakan (Videbeck, 

2001; Stuart, 2009). 
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2. Aset materi 

Aset materi berhubungan dengan uang dan barang yang 

dimiliki individu. Aset materi juga tidak bisa dilepaskan dari 

pelayanan kesehatan yang tersedia dan pelayanan kesehatan 

yang dapat tercapai oleh uang yang dimiliki individu, termasuk 

juga di dalamnya adanya asuransi kesehatan yang dimiliki 

individu (Stuart, 2009). 

3. Keyakinan positif 

Keyakinan positif dan melihat diri sendiri secara positif dapat 

memberikan dasar untuk harapan dari individu. Selain itu, 

keyakinan positif dapat mempertahankan usaha individu 

memecahkan masalah dalam situasi yang paling berat 

sekalipun (Stuart, 2009; Townsend, 2009). 

4. Dukungan sosial 

Dukungan sosial memfasilitas pemecahan masalah dengan 

melibatkan orang lain. Dukungan sosial meningkatkan jumlah 

orang di sekitar individu dalam rangka mendapatkan bantuan 

dan dukungan dari orang terdekat serta memberikan individu 

tersebut kontrol yang lebih besar (Stuart, 2009). 

b. Usaha untuk memecahkan masalah atau mekanisme koping 

Mekanisme koping merupakan usaha individu untuk mengatasi 

stres dapat diartikan sebagai tiap upaya yang dilakukan individu 

untuk penatalaksanaan stres (Stuart, 2009). Usaha ini dapat 

berupa upaya penyelesaian masalah langsung (task oriented 

reaction), dimana hal ini merupakan bentuk koping yang 

konstruktif, sedangkan bila individu melakukan mekanisme 
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pertahanan ego yang digunakan untuk melindungi diri (ego 

oriented reaction), hal ini adalah bentuk koping yang destruktif. 

Teknik koping bisa digolongkan sebagai task-oriented reaction 

dan ego oriented reaction. Task-oriented reaction yaitu berpikir, 

berusaha untuk berhati-hati saat menuntaskan masalah, 

menyelesaikan konflik dan memberikan kepuasan. Task oriented 

reaction berorientasi dengan kesadaran secara langsung dan 

tindakan. Contoh dari mekanisme koping task oriented reaction 

yang dapat dilakukan pada klien dengan ketidakberdayaan adalah 

berbicara dengan tenaga profesional dan orang lain yang dapat 

membantu klien dalam mengatasi keinginan ketidakberdayaan 

yang dialami.  

Ego oriented reaction selalu digunakan untuk perlindungan 

diri. Respon ini disebut sebagai teknik atau mekanisme untuk 

mempertahankan diri. Masing-masing individu menggunakan 

teknik pertahanan serta menolong seseorang mencegah 

kecemasan pada level ringan sampai level sedang. Ego oriented 

reaction dilakukan pada level tidak sadar. Beberapa mekanisme 

koping ego oriented reaction yang ditemukan pada klien dengan 

ketidakberdayaan adalah denial, proyeksi, dan isolasi (Stuart, 

2009). 

 Mekanisme koping destruktif antara lain tidak kreatif 

menyebabkan klien sedikit mempunyai kemauan untuk membuat 

hal yang berguna, tidak  ada  hubungan  akrab,  tidak tertarik 

bekerja  dan berkeluarga, tidak mempunyai penghasilan dan profesi  

yang menetap sehingga tidak bisa mandiri secara financial dan 

sosial, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak dapat 
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mencari kabar tentang perawatan, tidak  ikut serta pada  

pengambilan   keputusan  pada waktu mendapatkan kesempatan, 

malas mengatakan perasaan sesungguhnya, bergantung pada 

orang lain yang bisa menyebabkan iritabilitas, ketidaksukaan, emosi 

serta merasa tdak berbuat salah, tidak mampu mempertahankan 

ide/ pendapat yang berhubungan dengan orang lain saat mendapat 

perlawanan. 

Towsend (2009) menjelaskan bahwa tindakan keperawatan 

yang dapat dilakuan untuk mengatasi koping seseorang inefektif 

pada diagnosa keperawatan kecemasan antara lain dengan 

mengkaji kapasitas fungsi saat ini, memperluas level fungsi, serta 

level koping, memastikan cara pertahanan yang bisa digunakan 

seperti (menolak, represi, konversi, disosiasi, membentuk respon, 

berdiam diri displacement/proyeksi), melihat teknik koping terdahulu 

pada problem kehidupan, menyimak dengan aktif berhubungan 

dengan problem klien serta identifikasi persepsi mengenai suatu 

kejadian, menolong pasien mengidentifikasi efek maladaptif teknik 

koping sekarang, menyampaikan kabar mengenai teknik lain dalam 

mengatasi kecemasan (misal: pengenalan serta ekspresi perasaan 

yang sama dan ketrampilan menuntaskan problem). 

Safaria (2009) menjelaskan bahwa koping memiliki 2 fungsi 

secara umum antara lain: 

1.  Emotion   focused  coping merupakan bentuk usaha dalam 

mengatasi suatu masalah menggunakan kontrol reaksi 

emosional pada kondisi yang begitu berat. Pendapat Safarino 

(1998) Emotion    focused     coping, bisa mengatur terhadap 

reaksi emosional menggunakan banyak macam yaitu: mencari 
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bentuk dukungan  emosi dari teman dekat atau famili, melakukan 

bentuk aktivitas menyenangkan dan sebagainya. 

2.  Problem focused coping adalah merupakan suatu usaha 

mengurangi stresor dengan mempelajari cara atau ketrampilan-

ketrampilan baru dan dipergunakan dalam merubah 

situasi/kondisi, keadaan/pokok permasalahan. Smer(1994) 

menjelaskan dimana strategi ini dapat dipergunakan jika individu 

merasa yakin dapat merubah situasi. 

2.3.10.2 Penatalaksanaan medis pada kecemasan  

Pada penatalaksanaan farmakoterapi gangguan kecemasan, 

yang terdiri   dari ansioloitik, Transquilizer minor,sedative,hipnotik 

serta anti konfulsan (Stuart, 2013). Mekanisme dari kerja obat ini   

adalah dengan cara menekan susunan saraf pusat (SSP), kecuali 

jenis Buspiron (Buspar). Walaupun mekanisme dari kerja obat 

secara pasti belum diketahui, akan tetapi terapi ini dapat 

meneybabkan pengaruh yang diharapkan melewati hubungan 

dengan serotonin, dopamine serta reseptor neurotramsiter yang 

lain.  

Pengobatan anti kecemasan dikontraindikasikan pada pasien 

yang diketahui memiliki hipersensitifitas obat seperti 

benzodiazepine. Tidak diperkenankan untuk dikonsumsi 

bersamaan dengan obat depresan dan tidak dianjurkan 

dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, galukoma, shock, dan 

koma. Penggunaan obat pada orang tua, disfungsi ginjal dan hati 

(dosisinya sebaiknya diturunkan) dan juga diperhatikan pada 

pasien dengan riwayat penggunan obat terlarang yang mengalami 
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depresi dan keinginan bunuh diri. Pada klien depresi. obat ini akan 

memperburuk gejala yang ada (Stuart, 2013). 

             Efek samping dapat terjadi pada pada pemakaian obat-obatan 

tertentu. Dan pada penggunaan obat anti kecemasan dan anti 

depresan, efek samping yang umum terjadi adalah pada susunan 

syaraf pusat (perlambatan mental, mengantuk, vertigo, bingung, 

tremor, letih, depresi, sakit kepala, ansietas, susah tidur, konfulsi, 

delirium, lemah pada kaki, ataksia, bicara tidak jelas); 

kardiovaskuler (hipertensi ortostatik, takikardia, perubahan 

elektrokardiogram/EKG); masalah pada mata dan THT 

(pandangan kabur, midrasis, tinnitus); Gastro intestinal (anoreksia, 

mual, mulut kering, muntah, diare, konstipasi); kulit (kemerahan, 

dermatitis, gatal-gatal). Kontra indikasi yang juga dapat terjadi 

selain disebutkan di atas antara lain pada penyakit hati, Psikosis, 

penyakit pernafasan yang sudah ada juga respon  hipersinsitivitas 

(Videback, 2008; Stuart 2009; Kaplan & Sadock, 2010). 

2.3.10.3 Tindakan keperawatan 

Penatalasanaan keperawatan pada klien yang mengalami 

kecemasan dan depresi digunakan dengan membuat diagnose 

keperawatan bahwa klien mengalami ansietas/kecemasan. Tindakan 

keperawatan dapat dilakukan dengan memberikan tindakan generalis 

dan tindakan spesialis.  

1. Tindakan generalis yaitu tindakan keperawatan yang dapat 

dilakukan diawal sesuai dengan standar penatalaksanaan 

asuhan keperawatan.  

2. Sedangan tindakan keperawatan spesialis yaitu merupakan 

suatu tindakan keperawatan lanjutan bila ternyata pada tindakan 
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keperawatan generalis tidak dapat menyelesaikan masalah 

keperawatan klien. Tindakan keperawatan spesialis dapat 

dilakukan masalah kecemasan dan depresi antara lain 

menggunakan terapi individu seperti Cognitive Terapy, Behaviour 

Terapy, Cognitive Behaviour Terapy,Thought Stoping, Progresive 

Muscle Relaxation (Relaksasi Otot Progresif), Logo Therapy 

individu; terapi kelompok seperti Therapy Suportif keluarga, Self 

Help Group/SHG; terapi keluarga seperti Family 

Psychoeducation herapy/FPE, Triangel Therapy (varcolis, 2006; 

Videbeck, 2008; Stuart, 2009). 

 

2.4 KONSEP PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATIO/ RELAKSASI OTOT 

PROGRESIF  

2.4.1 Definisi 

Progressive Muscle Relaxation/ Relaksasi Otot Progresif 

merupakan bentuk pengobatan untuk relaksasi menggunakan cara 

menggerakkan, menegangkan serta mengendorkan otot -otot di satu sisi 

tubuh secara berurutan agar membuat perasaan santai pada fisik. 

Gerakan dengan cara menegangkan kemudian mengendorkan secara 

progresif pada sekelompok otot ini dilakukan secara berturut-turut 

(Synder & Lindquist, 2002). Relaksasi Otot Progresif adalah suatu cara 

melakukan relaksasi pada otot dalam tanpa memakai imajinasi, 

keseriusan, atau sugesti (Herodes, 2010; Setyoadi & Kushariyadi, 

2011).  

Progressive Muscule Relaxation/Relaksasi otot progresif  adalah 

satu dari beberapa cara sistematis yang dapat digunakan agar 

mendapatkan kondisi relaksasi dan dikembangkan oleh               
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Edmund Jacobson (Supriati, 2010). Relaksasi Otot Progresif adalah 

teknik relaksasi yang menggunakan induksi otot syaraf, seperti 

dijelaskan dalam buku karya Edmund Jacobson berjudul “Progressive 

Relaxation”. Teknik ini pada awalnya bernama neuromascular 

relaxation dan kemudian menjadi Jacobsonian relaxation. Dijelaskan 

dalam buku Edmund Jacobson (Jones,1996) tentang mekanisme 

relaksasi otot progresif merupakan mekanisme melakukan relaksasi 

pada otot dalam tanpa membutuhkan imajinasi,  kerajinan maupun 

sugesti. Jacobson mengawali untuk menyebarkan mekanisme relaksasi 

otot progresif atau mekanisme meregangkan otot adalah pada saat 

Jacobson sadar bahwa walaupun sedang beristirahat, tetap merasakan 

ketegangan pada otot tubuh, dimana ketegangan pada otot tubuh 

tersebut dinamakan „ketegagan yang tersisa”. Kadangkala ketegangan 

yang tersisa tidak disadari, menyebabkan Jacobson kemudian 

melanjutkan penelitian lebih lanjut yaitu dimana seseorang mampu 

menghasilkan relaksasi tubuh yang lebih besar dengan melakukan 

latihan relaksasi otot progersif.  

Dari penelitian psikologi yang sudah dilakukan sudah 

menunjukkan hasil dimana aturan tersebut menciptakan relaksasi yang 

besar. Pada saat dilakukan pengukuran dengan menggunakan 

peralatan elektromyographic, sebagian besar dari kumpulan otot yang 

sudah dilatih dengan memakai relaksasi otot progresif bisa menuju 

kondisi yang dinamakan “Zero firing threshold” yaitu relaksasi otot yang 

total (Charlesworth dan Nathan, 1996). Pelaksanaan teknik ini dilakukan 

pertama pada sejumlah otot sampai kemudian merasakan rileks, lalu 

dilanjutkan hingga pelaksanaan dilakukan ke seluruh bagian tubuh 

hingga dapat merasakan rileks. Menurut Ramdani & Putra (2009) 
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relaksasi seringkali digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk aktivitas 

yang menyenangkan, dimana relaksasi dapat menghasilkan sensasi 

perasaan yang menyenangkan, selain mengurangi ketegangan, 

terutama ketegangan psikologis dalam kaitannya dengan masalah 

kehidupan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Relaksasi 

Otot Progresif salah satu bentuk terapi relaksasi yang dapat digunakan 

sebagai salah satu terapi pilihan pada pasien, klien atau individu yang 

mengalami kecemasan dengan manifestasi adanya ketegangan otot. 

Dalam pelaksanaan latihan relaksasi ini perhatian individu diarahkan 

untuk dapat membedakan perasaan yang dialami saat kelompok otot 

dilemaskan dan dibandingkan pada saat otot mengalami ketegangan. 

 

2.4.2  Tujuan Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

Tujuan dilakukannya teknik relaksasi Menurut Potter & Perry (2005); 

Alim (2009); Herodes (2010); Setyoadi & Kushariyadi (2011) adalah:  

1. Mengurangi rasa tegang pada otot, rasa cemas, sakit pada leher 

dan punggung, hipertensi, frekuensi jantung, laju metabolik.  

2. Menurunkan distritmia jantung 

3.  Kegunaan oksigen.  

4. Menambah gelombang alfa otak yang terjadi pada saat pasien 

tersadar serta perhatian tidak fokus seperti relaks.  

5. Menambah rasa bugar, konsentrasi.  

6. Menambah kemampuan dalam menghadapi stres.  

7. Mengurangi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme 

otot, fobia ringan, gagap ringan, dan  

8. Membuat emosi positif dari emosi negative 
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2.4.3 Indikasi Relaksasi Otot Progresif 

Progressive Muscle Relaxation/Relaksasi otot progresif adalah  

salah satu bentuk intervensi keperawatan dalam memberikan asuhan 

keperawatan sebagai managemen kecemasan dan stres. Relaksasi 

Otot Progresif telah digunakan diberbagai tatanan populasi dan telah 

memberikan bukti bahwa Relaksasi Otot Progresif merupakan salah 

satu terapi efektif yang dapat dipergunakan sebagai intervensi 

keperawatan dalam mengatasi masalah kecemasan. 

Hawari (2008) menjelaskan bahwa keluhan kecemasan  dapat 

timbul pada seseorang apabila tidak dapat beradaptasi terhadap 

suatu perubahan. Menurut Center for Clinical Intervention (2008) 

ketegangan otot adalah salah satu manifestasi yang seringkali terjadi 

pada keadaan stress dan kecemasan karena merupakan persiapan 

tubuh terhadap potensial kejadian yang berbahaya. Hal ini 

menjelaskan bahwa kecemasan dapat memberikan tanda dan gejala 

dengan adanya keluhan yang dirasakan secara subyektif ataupun 

yang dapat dilihat saat dilakukan obsevasi yang terdiri dari aspek 

fisik, aspek kognitif, asspek psikologis, sosial dan prilaku. 

 Relaksasi Otot Progresif dapat diberikan untuk menurunkan 

tingkat kecemasan pada pasien dengan sakit fisik, seperti penelitian 

yang telah dilakukan oleh Lee (2012) dimana Relaksasi Otot 

Progresif mampu membuat rasa relaks menurunkan rasa cemas, 

serta dapat menaikkan status fisik atau psikologis klien kanker 

ginekologi. Penelitian Praptini, K.D (2013) menunjukkan hasil bahwa 

pada responden yang menjalani kemoterapi, sebagian besar 

responden mengalami kecemasan berat (55%), dan setelah diberikan 

latihan Relaksasi Otot Progresif, menunjukkan hasil bahwa 
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responden yang mengalami kecemasan berat sebanyak 0%. 

Sedangkan penelitian Mustikawati, I.F (2015) menunjukkan hasil 

yang signifikan pada penurunan tingkat stres  kerja perawat. 

Magfirah, S (2014) menunjukkan hasil bahwa latihan Relaksasi 

Otot Progresif mampu menurunkan stres psikologis yang terjadi pada 

pasien D.M.tipe.II. Penelitian menunjukkan hasil terdapat perubahan 

yang signifikan pada tingkat kecemasan pasien pre operasi setelah 

diberikan latihan Relaksasi otot progresif. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dibuktkan bahwa Relaksasi otot progresif, efektif 

menurunkan tingkat kecemasan (Uskenat,  M.D, 2012; Astuti, H.T, 

2015). 

Penelitian Permatasari, H.D (2014) tentang gambaran tingkat 

kecemasan pada keluarga pasien skizofrenia, menyarankan untuk 

memberikan terapi Relaksasi otot progresif untuk menurunkan tingkat 

kecemasan keluarga. Austaryani, N.S (2010) pada penelitiannya 

terhadap tingkat insomnia pada lansia, mendapatkan hasil adanya 

penurunan yang signifikan pada lansia yang mengalami insomnia 

berat sebanyak 83,3% menjadi 0%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Choi, Y.K (2010) pada 

penelitiannya yang berjudul The Effect of Music and Progressive 

muscle Relaxation on Anxiety, Fatigue, and Quality of Life in Family 

Caregivers of Hospice Patients mendapatkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan hasil yang signifikan pada kecemasan, kelelahan, dan 

peningkatan kualitas hidup pada caregivers di sebuah Rumah Sakit 

keluarga. 
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Pendapat Setyoadi dan Kushariyadi (2011) dimana fungsi dari 

terapi relaksasi otot progresif, yaitu :  

1. Klien dengan masalah insomnia.  

2. Klien selalu dengan masalah stres.  

3. Klien dengan masalah kecemasan.  

4. Klien dengan masalah depresi 

 

2.4.4 Kontraindikasi Relaksasi Otot Progresif 

Menurut Synder & Lynquist (2002) bahwa dalam melakukan 

latihan Relaksasi Otot Progresif, masalah-masalah yang harus 

diamati adalah kalau selama melakukan Relaksasi Otot Progresif 

pasien mengalami distres emosional, otot akan  merasakan nyeri, 

atau akan terjadi trauma di bagian dari tubuh yang menjadi sasaran 

atau akan mengalami rasa sakit pada otot secara terus menerus 

pada saat akan melakukan progam exercise, maka program latihan 

harus dihentikan dan dikonsultasikan kepada perawat atau dokter. 

Dan hal-hal yang dapat menjadi kontra indikasi dalam melakukan 

latihan Relaksasi Otot Progresif ini seperti cedera yang akut atau 

rasa tidak nyaman pada musculoskeletal, infeksi atau inflamasi, 

gangguan jantung yang parah dan mendadak, selain itu aktifitas  

Relaksasi Otot Progresif pada bagian otot yang nyeri/cedera  tidak 

boleh dilakukan(Fritz, 2005). 
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2.4.5 Manfaat Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Seseorang dalam kondisi cemas akan mengalami 

ketidakseimbangan secara fisik seperti perubahan tanda-tanda vital, 

mengalami gangguan pola makan, pola tidur dan adanya ketegangan 

otot (Stuart & Laraia, 2005). Kecemasan dapat menimbulkan adanya 

suatu sensasi serta perubahan pada fisik seperti adanya peningkatan 

dari aliran darah yang kearah otot, ada ketegangan otot, dapat 

mempercepat dan memperlambat pola pernafasan, dapat menambah 

denyut jantung serta menurunkan fungsi digestif (Ankrom,   2008; 

Tobing, D.L, 2012). 

Tujuan dari Relaksasi Otot Progresif adalah meminimalkan 

penggunaan oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, laju pernafasan, 

ketegangan otot, kontraksi ventricular premature dan tekanan darah 

sistolik serta gelombang alpha otak serta bisa menambah  beta 

endorphin dan berguna menambah imun seluler. Relaksasi berfungsi 

sebagai ketrampilan koping yang aktif jika digunakan untuk 

mengajarkan individu dalam menerapkan relaksasi dalam situasi 

yang menimbukan masalah kecemasan (Jacobson, 1938; Synder &    

Lindquist, 2002; Conrad & Roth, 2007). 

 

2.4.6 Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

 Relaksasi Otot Progresif adalah relaksasi terapi melalui aktifitas 

menegangkan dan mengendorkan otot-otot di satu sisi tubuh secara 

bergantian supaya mendapatkan sensasi rileks secara fisik. Pada 

saat melakukan aktifitas mengencangkan dan melemaskan dengan 

cara progresif pada kelompok otot ini dilaksanakan berurutan (Synder 

& Lindquist, 2002; Supriatin, L, 2010). Perhatian individu pada saat 
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melakukan latihan relaksasi ini diarahkan untuk dapat membedakan 

perasaan yang dialami pada saat kelompok otot dilemaskan dan 

dibandingkan ketika otot-otot dalam kondisi tegang. 

Selama pelaksanaan latihan Relaksasi Otot Progresif, perhatian 

pasien difokuskan pada ketegangan dan relaksasi kelompok otot di 

bagian wajah,bagian leher, bagian bahu, bagian dada, bagian 

tangan, bagian lengan, bagian punggung, bagian perut dan kaki. 

Pada saat mengencangkan otot secara progresif, diawali dengan 

mengencangkan dan mengendorkan kumpulan otot utama tubuh. 

Menggunakan teknik ini maka akan diketahui keberadaan otot dan 

masalah ini akan menambah kesadaran pada reaksi otot tubuh pada 

kecemasan dan ketegangan. Setelah mengetahui lokasi serta 

merasakan otot yang tegang, maka kita bisa lebih merasakan 

hilangnya rasa ketegangan  (Chalesworth & Nthan, 1996; Supriatin, 

L, 2010). 

Dalam pemberian terapi Relaksasi Otot Progresif, cara yag umum 

dipakai adalah teknik yang diperluas oleh Bemstein & Borkovec, 

dengan menggabungkan 108 otot-otot dan kelompok otot.  

Sedangkan Jacobson menjadikan 16 kelompok otot sehingga 

menjadi lebih mudah dalam penerapannya (Synder & Lindquist, 

2002). 

Pelaksanaan terapi Relaksasi Otot Progresif harus melihat bagian 

penting dan dibutuhkan untuk rileks antara lain suasana sekitar yang 

nyaman, posisi yang rileks, sikap yang bagus. Lingkungan yang 

tenang diperlukan sehingga pasien dapat berkonstentrasi pada 

relaksasi otot termasuk membatasi instrupsi/gangguan, bunyi serta 

penyinaran. Posisi yang nyaman akan memberikan dorongan bagi 
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fisik atau berbaring ditempat tidur pada posisi yang nyaman. 

Penerapan Relaksasi Otot Progresif untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal diharapkan digunakan secara rutin selama 25 sampai 30 

menit setiap sesinya. Latihan diharapkan dilakukan 2 kali sehari dan 

dilakukan 2 jam setelah makan untuk mencegah timbulnya rasa 

mengantuk setelah makan (Synder & Lindquist, 2002). 

Jadwal latihan biasanya membutuhkan waktu minimal 1 minggu 

agar hasil lebih maksimal. Bemstein & Borkovec menganjurkan 

menggunakan 10 sesi untuk melakukan Relaksasi Otot Progresif 

Akan tetapi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, dengan 

melakukan sedikitnya 4 sesi latihan sudah menunjukkan hasil adanya 

efek positif dari pelaksanaan terapi (Gift, 1992; Peck, 1997; Synder & 

Lindquist, 2002). 

. 

2.4.7 Langkah-Langkah Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

Dalam pelaksanaannya Relaksasi Otot Progresif dilakukan dalam 

4 sesi dengan 14 gerakan (Supriati, L, 2010; Alini, 2012; Tobing, D.L, 

2012) karena akan memudahkan klien untuk mengingat gerakan-

gerakan yang telah dilatih oleh therapis. Pelaksanaan sesi untuk 

Relaksasi Otot Progresif yaitu: 

1. Sesi satu: Pelaksanaan teknik relaksasi meliputi dahi, mata, 

rahang, mulut, leher dimana masing-masing gerakan dilakukan 

sebanyak 2 kali yaitu: 

a. Gerakan pertama, ditujukan pada otot dahi dengan cara 

mengerutkan dahi serta alis sekuat-kuatnya hingga 

merasakan kulit mengerut, lalu secara pelan-pelan 
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dilemaskan sampai 10 hitungan kemudian dilakukan satu kali 

lagi. 

b. Gerakan kedua merupakan latihan yang dilakukan untuk 

mengendorkan otot-otot mata dimulai dari memejamkan mata 

dengan kuat sampai terasa ketegangan otot-otot di daerah 

mata dirasakan menegang. Lemaskan perlahan sampai 10 

detik dan dilakukan sekali lagi. 

c. Gerakan ke tiga dengan tujuan merelaksasi ketegangan pada 

otot rahang dengan cara mengatupkan mulut sambil 

merapatkan gigi sekuat-kuatnya sampai merasakan 

ketegangan di sekitar otot-otot rahang. Lemaskan perlahan 

sampai  10 detik dan dilakukan sekali lagi. 

d. Gerakan ke empat melakukan latihan untuk melemaskan otot 

didaerah mulut. Moncongkan mulut dengan kuat ke arah 

depan sampai otot di area bibir dirasakan menegang. 

Lemaskan perlahan sampai 10 detik dan dilakukan sekali lagi. 

e. Gerakan ke lima ditujukan pada otot-otot pada daerah leher 

belakang. Klien diminta untuk menekankan kepala kearah 

punggung sampai terasa tegang pada otot leher bagian 

belakang. Lemaskan perlahan sampai 10 detik kemudian 

lakukan sekali lagi. 

f. Gerakan ke enam ditujukan untuk latihan otot leher bagian 

depan. Latihan ini dilaksanakan dengan menekuk leher 

kearah dada atau dagu menyentuh dada sampai merasa 

ketegangan  otot di daerah leher bagian depan. Lemaskan 

perlahan sampai  10 detik kemudian lakukan sekali lagi. 
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2. Sesi dua: Pelaksanaan teknik relaksasi meliputi tangan, lengan 

dan bahu, dan masing-masing gerakan dilakukan sebanyak 2 kali 

yaitu: 

a. Gerakan ke tujuh dilakukan dengan cara membuat genggaman 

pada jari-jari tangan kiri dan kanan untuk melatih otot tangan. 

Selanjutnya minta pasien untuk mengepalkan tangan sekuat-

kuatnya pada otot daerah tangan. Relaksasikan otot dengan 

cara membuka perlahan-lahan kepalan tangan selama 10 

detik. Lakukan sabanyak 2 kali pada masing-masing tangan. 

b. Gerakan ke delapan adalah gerakan yang ditujukan dengan 

latihan otot tangan area belakang. Latihan ini diawali dengan 

melipat kedua pergelangan tangan ke arah punggung tangan 

dan jari-jari menghadap ke atas secara perlahan-lahan hingga 

terasa ketegangan otot tangan pada bagian belakang serta 

lengan bawah ada ketegangan. Lemaskan pelahan-lahan 

hingga 10 detik kemudian lakukan sekali lagi. 

c. Gerakan ke sembilan adalah gerakan untuk melatih otot-otot 

lengan atau biseps.Gerakan ini diawali dengan menggenggam 

kedua tangan hingga menjadi kepalan pada kedua telapak 

tangan kemudian kepalan tangan dibawa kearah pundak 

sampai terasa tegang pada otot-otot lengan bagian dalam. 

Lemaskan pelahan-lahan hingga 10 detik kemudian lakukan 

sekali lagi. 

d. Gerakan ke sepuluh ditujukan untuk latihan otot bahu. Relaksasi 

ini dilakukan untuk melemaskan otot-otot bagian bahu dengan 

mengangkat kedua bahu ke arah telinga semaksimal 

mungkin. Lemaskan atau turunkan kedua bahu secara 
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perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. 

Perhatian pada latihan ini adalah terasa ketegangan pada 

daerah bahu, punggung atas serta leher.  

3. Sesi tiga: Pelaksanaan teknik relaksasi yang meliputi punggung, 

dada, perut, tungkai dan kaki dimana masing-masing gerakan 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu: 

a. Gerakan ke sebelas bertujuan untuk latihan otot bagian 

punggung. Latihan ini dilakukan dengan posisi duduk 

kemudian menegakkan dan menjauhkan punggung dari 

sandaran kursi lalu membusungkan dada sampai terasa 

ketegangan dan pertahankan sampai 10 hitungan lalu 

lemaskan perlahan-lahan lalu lemaskan perlahan-lahan, 

lakukan gerakan sekali lagi.  

b. Gerakan ke dua belas ditujukan untuk latihan otot dada. 

Latihan ini dilaksanakan dengan teknik menarik nafas 

sedalam-dalamnya sambil menahan beberapa saat sampai 

ketegangan dirasakan di area dada dan daerah perut, 

pertahankan selama 10 detik. Hembuskan nafas perlahan-

lahan mealui mulut, lakukan gerakan sekali lagi. 

c. Gerakan ke tiga belas adalah ditujukan untuk latihan otot 

bagian perut. Latihan ini dengan cara menarik dinding perut 

ke dalam sekuat-kuatnya. Tahan selama 10 detik hingga perut 

terasa kencang dan tegang. Lemaskan pelahan-lahan hingga 

10 detik kemudian lakukan sekali lagi. 

d. Gerakan ke empat belas adalh gerakan yang ditujukan 

melatih otot-otot bagian kaki. Gerakan ini dilakukan dengan 

cara kedua kaki diluruskan sambil meruncingkan jari-jari kaki 
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dipertahankan 10 detik, hingga terasa tegang pada daerah 

paha. Lemaskan ke dua kaki secara perlahan hingga 10 detik, 

lakukan sekali lagi. Kemudian gerakan selanjutnya dengan 

cara menarik kedua telapak kaki kearah dalam sekuat-

kuatnya hingga klien merasakan ketegangan dikedua betis 

selama 10 detik. Lemaskan pelahan-lahan hingga 10 detik 

kemudian lakukan sekali lagi 

4. Sesi empat: adalah bagian evaluasi keberhasilan klien dalam 

melakukan latihan relaksasi progresif dari latihan pertama sampai 

latihan ke empat belas, diantaranya gerakan pada dahi, gerakan 

mata, gerakan rahang, gerakan mulut, gerakan leher, gerakan 

tangan, gerakan telapak tangan, gerakan lengan, gerakan bahu, 

gerakan punggung, gerakan dada, gerakan perut, gerakan tungkai 

dan kaki. 

 

2.5 KONSEP TERAPI SUPORTIF PADA KELUARGA 

2.5.1 Definisi 

Terapi Suportif merupakan bentuk terapi dan dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan karakteristik permasalahan yang sama 

dimana terjadi aktifitas saling berbagi atau berdiskusi mengenai 

pengalaman, situasi, dan masalah berdasarkan kepada pengetahuan 

dari masing-masing anggota kelompok sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dialaminya. Terapi ini akan melibatkan proses 

timbal balik dikarenakan adanya proses komunikasi dua arah dimana 

saling memberi dan menerima masukan kepada sesama anggota 

kelompok sehingga dapat memunculkan dukungan secara emosional. 

Terapi ini memerlukan suatu komitmen yang muncul dari dalam diri 
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mereka sendiri dan tidak boleh ada paksaan (Turnbull et al, 2007). 

Theraphy Suportif merupakan bentuk terapi secara organisasi agar 

dapat menolong anggota berbagi pengalaman tentang permasalahan 

tertentu dengan tujuan supaya bisa meningkatkan  koping dari individu 

(Rockland,1993;Teschinsky, 2000; Stuart,   2001 ; Videbeck,   2008). 

Menurut Stuart (2007) Terapi Suportif adalah bentuk dari terapi 

kelompok yang berbeda sebagai salah satu dari psikoterapi dengan 

bentuk kelompok lainnya, dimana terapi ini dikatakan ekletik karena 

tidak terikat terhadap satu bentuk konsep maupun teori, dengan 

menggunakan psikodinamik agar dapat memahami adanya perubahan 

dari prilaku yang disebabkan oleh faktor biopsikososial dengan berfokus 

pada respon koping maladaptive. Terapi ini dapat dilakukan melalui dua 

prinsip pendekatan yaitu dengan cara individu atau kelompok. 

Penerapan terapi melalui pendekatan kelompok dapat dilakukan dengan 

cara melibatkan keluarga yang dikenal dengan terapi suportif keluarga. 

Terapi Suportif keluarga dapat diartikan sebagai bentuk terapi kelompok 

yang mengikutsertakan klien dan anggota keluarga sehingga dapat 

mengidentifikasi kondisi emosional dan permasalahan yang dialami oleh 

masing-masing anggota keluarga (Xu & Filler, 2008). 

Terapi suportif keluarga adalah terapi suportif yang diberikan pada 

sekumpulan orang (2 atau lebih) keluarga yang memiliki anggota 

dengan permasalahan yang sama dengan cara mengklarifikasi 

permasalahan yang dihadapi keluarga, sehingga keluarga mampu 

memanfaatkan support system yang dimilikinya dan mengekspresikan 

pikiran serta perasaannya melalui ekspresi verbal. 
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2.5.2 Tujuan Terapi Suportif 

Dasar dari pelaksanaan terapi suportif ini adalah adanya suasana 

terapi yang diciptakan terbentuknya  hubungan terapeutik antara 

terapis dan klien yang berperan penting dalam pelaksanaan terapi 

supotif. Idealnya dalam hubungan ini bersifat empati tanpa perasaan 

sentimental dan simpati yang berlebihan, karena dapat menimbulkan 

bias terhadap proses pelaksanaan terapi. Adanya hubungan terapeutik 

ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan bagi klien, 

ketrampilan koping, serta kemampuan klien saat melakukan sumber   

kopingnya, dapat meningkatkan otonominya saat pengambilan suatu 

keputusan, meningkatnya kemampuan klien dalam mencapai suatu 

kemandirian yang lebih optimal, dan mampu dalam mengurangi 

distress subyektif dan respon koping maladaptive (Stuart & Laraia, 

2008). 

Awal dikembangkannya terapi Suportif oleh Lawrence R & Bedell, 

1997) pelaksanaannya ditujukan secara individu, akan tetapi seiring 

pekembangannya pemberian terapi suportif bergeser tidak hanya 

melibatkan individu sebagai sasaran, tetapi juga mengikutsertakan  

beberapa individu homogen dalam satu seting terapi. Sehingga 

akhirnya terapy suportif ini dapat diaplikasikan dalam bentuk terapi 

individu atau terapi kelompok. Individu yang homogen mempunyai 

makna bahwa pada masing-masing individu memiliki masalah yang 

sama dan memerlukan penguatan tidak hanya dari terapis, tetapi juga 

dari anggota kelompok yang lain. Masalah bersama saling dibagikan, 

dan pada tiap-tiap individu dalam kelompok membandingkan interaksi 

mereka dengan individu lain di dalam kelompok. 
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Terapi Suportif keluarga memiliki beberapa tujuan diantaranya 

seperti dapat menurunkan seseorang dari perasaan menarik diri, 

memberikan dukungan emosional, dan mendorong strategi koping 

yang sehat dan adaptif untuk menangani kehidupan yang penuh 

dengan stres. Melalui kegiatan saling berbagi cerita dan perasaan 

yang mereka alami membuat anggota kelompok belajar bahwa mereka 

tidak sendirian sehingga dapat saling membantu satu sama lain untuk 

mengatasi perasaan frustrasi, kesepian, dan putus asa (Xu & Filler, 

2008). 

Selain itu, Stuart (2013) juga menambahkan bahwa tujuan lain 

dari terapi suportif keluarga adalah mengidentifikasi bagaimana 

dinamika keluarga dapat mempengaruhi kondisi psikopatologi pasien, 

menggerakkan kemampuan serta sumber fungsional keluarga, 

merestrukturisasi model perilaku keluarga yang awalnya maladaptif 

menjadi adaptif, menguatkan perilaku penyelesaian masalah keluarga 

koping keluarga.  

Pemberian suportif terapi keluarga diharapkan adanya  

peningkatan kemampuan keluarga dalam mengelola beban dan 

kecemasan dimana keluarga dapat kesempatan membahas masalah 

yang dihadapi dan dapat bertukar pengalaman dengan keluarga yang 

lain. Bertukar pengalaman dalam mengelola beban  dan kecemasan 

selama merawat anak selama hospitalisasi dapat menjadi sumber 

dukungan sosial bagi masing-masing anggota dalam kelompok, 

sehingga diharapkan beban serta kecemasan dapat berkurang. 

Pemberian dukungan sosial dapat diberikan oleh anggota keluarga 

lainnya ataupun melalui bantuan tenaga professional, misalnya dengan 
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seorang perawat professional atau perawat jiwa sebagai terapis 

(Videbeck, 2008). 

 

2.5.3 Indikasi Terapi Suportif 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menyatakan tentang indikasi dari terapi Suportif. Diantaranya adalah 

Kyrouz & Humphreys (2008) menjelaskan tentang indikasi terapi 

suportif dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kejiwaan, 

masalah penurunan berat badan, rehabilitasi pasien yang mengalami 

ketergantungan obat, pasien DM, care giver, pada kelompok usia 

lanjut, pasien dengan penyakit kanker atau penyakit kronik. 

Sedangkan Klingberg (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

terapi suportif digunakan sebagai kontrol suatu  kondisi, dimana terapi 

suportif ini dipergunakan pada klien dengan masalah potensial 

pertumbuhan dan perkembangan, masalah keperawatan resiko, serta 

masalah gangguan kesehatan jiwa dan fisik, dikhususkan sebagai 

pedoman pelaksanaan terapi yang ditujukan pada klien dengan isolasi 

sosial. 

Menurut Turnbull, A. P,  et al., (2007) mengungkapkan bahwa 

indikasi dari terapi suportif keluarga ditujukan kepada keluarga dengan 

anggota keluarga yang memiliki resiko tinggi yang mengalami: 

1. Keterlambatan dalam pertumbuhan serta perkembangan meliputi 

adanya gangguan kepribadian, gangguan dalam proses belajar, 

autis, tunagrahita, masalah retardasi mental, dan nervosa bulimia 

2. Terjadinya masalah dalam proses keperawatan dengan beresiko 

seperti adanya rencana bunuhdiri, rasa ketidak berdayaan serta 

pasien dengan keputusasaan. 



68 
 

3. Masalah dengan gangguan kejiwaan seperti isolasi sosial, harga 

diri rendah, halusinasi, waham, dan perilaku kekerasan, serta 

penyakit fisik seperti penyakit kronis dan terminal, misal: kanker. 

Sedangkan Stuart (2013) menjelaskan bahwa indikasi terapi 

suportif keluarga dapat dilakukan kepada klien schizophrenia, 

kecemasan, post traumatik syndrome disease (PTSD), adanya 

gangguan nafsu makan, adanya penyalahgunaan zat serta adanya 

penyakit fisik yang mempengaruhi psikologis pasien seperti pasien 

diabetes mellitus, kanker, penyakit jantung.  

 

2.5.4 Manfaat Terapi Suportif 

Kyrouz & Humphreys   (2008) bahwa manfaat terapi Suportif adalah: 

1. Anggota dari kelompok terapi saling memberi dukungan, dapat 

menyampaikan alternatif dari penyelesaian masalah yang 

dihadapi, dan dapat menciptakan rasa nyaman diantara anggota 

serta dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. 

2. Kelompok dapat memberi kesempatan kepada masing-masing  

anggota kelompoknya untuk mengembangkan teknik yang baru 

3. Sebagai individu dalam kelompok dapat menilai bahwa tidak 

hanya dirinya yang mengalami masalah atau kesulitan, dengan 

terapi yang dilakukan, masing-masing anggota kelompok 

mendapatkan sebuah harapan serta pertolongan selama proses 

terapi 

4. Kondisi rasa saling percaya menjadikan anggota kelompok 

merasa dapat dengan bebas untuk melakukan perawatan serta 

saling memberi solusi antar anggota. 
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5. Pada waktu suasana masing-masing anggota kelompok merasa 

kenyamanan, maka anggota kelompok dapat menyampaikan 

pendapatnya secara bebas. 

 

2.5.5 Karakteristik Kelompok 

Townsend (2009) menjelaskan bahwa jumlah dari anggota 

kelompok  dalam pelaksanaan terapi terdapat beberapa pendapat 

yaitu terdiri dari 4 sampai 7 orang, 2 sampai 15 orang, 4 sampai12 

orang, akan tetapi lebih efektif bila anggota terdiri dari 7 sampai 8 

orang anggota. Karena anggota kelompok dengan jumlah yang lebih 

sedikit tidak mencukupi dalam melakukan sebuah interaksi, tetapi 

dapat pula dilakukan apabila anggota cukup komunikatif. Sedangkan 

pada kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar dapat 

memberikan kesempatan bagi anggota yang lain untuk belajar dari 

anggota kelompok yang lain. Stuart & Laraia (2005) menjelaskann 

bahwa kelompok kecil berjumlah 10 sampai 12 orang, homogen, 

berpartisipasi penuh, mempunyai otonomi, kepemimpinan kolektif, 

keanggotaan sukarela, non politik dan saling membantu, dan idealnya 

anggota kelompok terdiri dari 7 sampai 10 orang. Karakteristik 

kelompok adalah homogen ditinjau dari diagnose medis, pola prilaku, 

ras, social ekonomi, latar belakang pendidikan akan menjadi lebih 

efektif. Pada anggota berpartisipasi penuh, mempunyai otonomi, 

keanggotaannya sukarela,dan non politik, setiap anggota saling 

membantu dan dapat melakukan pertemuan di luar sesi. 
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2.5.6 Prinsip Terapi Suportif Keluarga 

Prinsip seorang terapis  (Mohlenkamp, 1999; Klingberg, 2010) 

adalah: 

1. Aktif, upaya empati dari terapis untuk mencapai hubungan 

terapeutik yang positif. 

2. Terapis menyampaikan orientasi kognitif kepada klien dan 

membantu memahami prilaku klien 

3. Terapis memberi saran dan panduan dalam mengatasi krisis dan 

masalah keseharian 

4. Meningkatkan harga diri klien melalui penguatan positif dan 

dukungan 

5. Bekerja dalam orientasi sumber daya, contohnya menolong klien 

untuk menemukan kemampuan menolong dirinya sendiri 

6. Menahan diri dari pendekatan konfrontasi dan bujukan regresi. 

Pelaksanaan Terapi Suportif keluarga kepada keluarga dengan 

anak yang mengalami hospitalisasi mengacu dari keluarga dengan 

anak yang mengalami retardasi mental menurut Chien, W. T., Chan, S. 

W. C., & Thompson, D. R. (2006), harus berpedoman terhadap prinsip-

prinsip dasar terapi yang menguraikan bahwa terdapat enam prinsip 

dasar yang harus dipenuhi selama pemberian terapi antara lain 

meliputi:  

1. Membina hubungan saling percaya diperlukan selama terapi 

diberikan agar klien dapat menjalin rasa percaya dan nyaman saat 

berada bersama terapis. 

2. Memikirkan mengenai ide dan alternatif agar dapat memecahkan 

permasalahan. Terapis memecahkan permasalahan yang dialami 

oleh keluarga dalam merawat anak hospitalisasi melalui 
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pengembangan ide-ide yang berlandaskan kepada ilmu 

pengetahuan.  

3. Mendiskusikan berbagai pengalaman dan perasaan yang 

dialaminya saat merawat anak dengan retardasi mental sehingga 

harapannya melalui bertukar informasi ini dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. 

4. Menghargai situasi emosional yang dirasakan pada masing-

masing anggota kelompok sehingga melakui interaksi tersebut 

maka dapat membuat keputusan secara bersama. 

5. Selama terapi masing-masing anggota harus memberikan 

dukungan, menjalin respek antar sesama anggota. 

6. Kelompok harus menghargai dan menjaga privacy masing-masing 

anggota kelompok terkait dengan segala informasi mengenai 

pengalaman dan perasaan saat merawat anak hospitalisasi.  

Sikap yang harus dimiliki oleh seorang terapis (Rogers, 1961; 

Prawitasari, 2002; Surtiniingrum, A, 2011) yaitu: 

1. Harmonis serta tulus 

2. Membuka diri dan perasaan lebih dahulu 

3. Merasakan apa yang sedang dialami oleh pasien dan melakukan 

sesuatu tindakan atau prilaku yang dibutuhkan oleh klien 

4. Menunjukkan penghargaan positif bagi klien tanpa syarat apapun 

5. Sikap penuh penerimaan dan perhatian tulus terhadap klien 

6. Sikap penuh kepedulian dan kerjasama dalam usaha menolong 

klien 

7. Sikap yang nyata dan disadari, tanpa kepura-puraan dan 

keterpaksaan dihadapan klien. 
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Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor harus dimiliki oleh 

seorang terapis dalam memberikan terapi, sehingga dapat terjadi 

suatu perubahan pada klien sesuai dengan yang diharapkan. 

Ketrampilan dalam komunikasi baik verbal maupun non verbal harus 

benar-benar diperhatikan, dimana komunikasi secara verbal dapat 

dengan mudah dimengerti oleh kllien. Komunikasi non verbal dapat 

dibina melalui kepekaan terapis dalam mengekspresikan wajah, 

gerakan tangan, gerakan tubuh dan nada suara (Prawitasari, 2002; 

Surtiningrum, A, 2011). 

 

2.5.7 Prosedur Pelaksanaan Terapi Suportif Keluarga 

Chien, Chan & Thompson (2006) menjelaskan bahwa 

pemberian Terapi Suportif keluarga dengan anak mengalami 

hospitalisasi terdiri dari empat sesi didalam pelaksanaannya. 

Keempat sesi tersebut antara lain meliputi: 

1. Sesi. satu yaitu meng identifikasi kemampuan keluarga serta 

sistem pendukung  

Sesi ini  adalah melakukan diskusi dengan keluarga tentang 

apa yang diketahui keluarga mengenai anak mengalami 

hospitaliisasi, tindakan yang telah dilakukan, hambatan-hambatan 

yang ditemui keluarga dalam merawat anak mengalami 

hospitaliisasi dan adanya sumber pendukung. Selain itu, dilakukan 

juga pemberian motivasi kepada keluarga agar dapat 

mengungkapkan pendapat, pikiran dan perasaan, memberikan 

umpan balik secara positif kepada keluarga sebagai bentuk 

penghargaan terhadap tindakan yang sudah dilakukan keluarga 

selama memberikan perawatan pada anak mengalami 
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hospitaliisasi, memberikan pendapat serta menjelaskan tentang  

perawatan anak yang mengalami hospitaliisasi jika belum 

dipahami. Kemudian hasil sesi satu ini adalah keluarga dapat 

memberi penjelasan kembali mengenai kemampuan    positif yang 

dimiliki orangtua saat merawat anak yang mengalami hospitaliisasi 

dan masalah yang dihadapinya dan mampu  menjelaskan tentang 

sumber pendukung yang ada. 

2. Sesi dua yaitu dengan menggunakan sistem pendukung yang ada  

di dalam anggota keluarga. 

Pada sesi dua ini melakukan diskusi dengan keluarga 

mengenai sistem pendukung yang ada didalam keluarga dan 

menggali kemampuan positif yang dimiliki selama merawat klien 

serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui, melatih serta 

meminta keluarga untuk melakukan demonstrasi menggunakan 

sistem pendukung yang telah ada dalam keluarga dengan 

melibatkan anggota kelompok lainnya didalam merawat anak 

mengalami hospitaliisasi. Hasil sesi dua ini adalah bahwa keluarga 

mempunyai daftar dari sistem pendukung dalam keluarga dan 

kemampuan yang dimiliki untuk membantu klien, keluarga dapat 

mempraktekkan secara role play dengan memperagakan 

menggunakan sistem dukungan, keluarga tahu bagaimana cara 

mempergunakan sistem dukungan, serta dapat memonitoring dari 

pelaksanaan serta hasil dan adanya hambatan dalam 

memanfaatkan sistem pendukung yang ada.  
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3. Sesi tiga yaitu menggunakan sumber dukungan yang ada di luar 

keluarga  

Pada sesi ini akan melakukan diskusi dengan keluarga 

mengenai sistem pendukung di luar keluarga, manfaat dari 

adanya sistem pendukung dan cara menggunakan sistem 

pendukung yang ada. Selanjutnya mengajarkan keluarga dan ikut 

memperagakan bagaimana  menggunakan sistem dukungan 

diluar keluarga dan anggota kelompok lain dilibatkan  sebagai 

penunjang dalam merawat anak mengalami hospitaliisasi. Hasil 

sesi.tiga adalah keluarga akan mempunyai daftar nama  dari 

sistem pendukung diluar anggota keluarga, mengetahui manfaat 

masing-masing dari sistem pendukung dan mampu 

memanfaatkan sistem pendukung diluar keluarga, serta dapat 

memperagakan dengan role play sistem pendukung yang ada 

diluar anggota keluarga. 

4. Sesi. empat yaitu melakukan evaluasi tentang hasil serta 

hambatan memanfaatkan sumber pendukung  

Melakukan evaluasi pada sesi. empat mengenai perasaan 

dan pelajaran dari pengalaman serta mendiskusikan mengenai 

keinginan/tujuan yang telah tercapai, halangan serta kebutuhan 

yang diperlukan dalam menunjang penggunaan dari sumber 

pendukung yang ada baik didalam keluarga atau diluar keluarga, 

menggali bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan kelanjutan 

dari perawatan anak mengalami hospitaliisasi. Hasil dari sesi 

keempat ini adalah keluarga mampu mengungkapkan hasil 

pelaksanaan didalam penggunaan berbagai sumber dukungan 
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yang ada baik di dalam maupun di luar keluarga dan hambatan 

yang ditemukan. 

 

2.5.8 Waktu Pelaksanaan Terapi Suportif Keluarga 

Jadwal pelaksanaan terapi disesuaikan dengan kesepakatan 

anggota kelompok. Pertemuan dapat dilakukan setiap satu minggu 

sekali satu minggu dua kali atau 2 minggu satu kali tergantung dari 

kebutuhan keluarga yang dilaksanakan selama 50 menit. 

Townsend (2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan dari terapi 

suportif keluarga ini adalah dilakukan sebanyak empat sesi minimal 

pertemuan dilakukan empat kali sebulan, dilakukan selam 50 menit 

setiap kali pertemuan. Setiap pelaksanaan sesi akhir, keluarga akan 

menulis kegiatan yang akan dilakukan pada buku catatan sebagai 

buku kerja. berisi pertemuan tiap sesi dan waktu pelaksanaan. Setiap 

anggota kelompok mempunyai catatan tentang perkembangan terapi 

yang berfungsi sebagai lembar evaluasi selama melaksanakan terapi 

suportif.  

 


