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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kecemasan

a. Definisi Kecemasan

Kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan

perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan

ketidakamanan. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek

tertentu. Hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai

semua pengalaman baru (Stuart, 2016).

b. Tingkat Kecemasan

Tingkat kecemasan menurut Peplau dalam Stuart (2016)

diidentifikasi menjadi empat tingkat, sebagai berikut:

1) Kecemasan ringan, terjadi saat ketegangan hidup sehari-hari.

2) Kecemasan sedang, dimana seseorang hanya berfokus pada hal

yang penting saja.

3) Kecemasan berat, ditandai dengan penurunan yang signifikan di

lapang persepsi.

4) Panik, dikaitkan dengan rasa takut dan teror.
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c. Rentang Respon Kecemasan

Gambar 1. Rentang respon kecemasan
Sumber: Stuart (2016)

1) Respon Adaptif

Hasil yang positif akan didapatkan jika individu dapat

menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi

suatu tantangan, motivai yang kuat untuk menyelesaikan masalah,

dan merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan yang

tinggi. Strategi adaptif biasanya digunakan seseorang untuk

mengatur kecemasan antara lain dengan berbicara kepada orang

lain, menangis, tidur, latihan, dan menggunakan teknik relaksasi.

2) Respon Maladaptif

Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu

menggunakan mekanisme koping yang disfungsi dan tidak

berkesinambungan dengan yang lainnya. Koping maladaptif

mempunyai banyak jenis termasuk perilaku agresif, bicara tidak

Respon Adaptif Respon Maladaptif

Antisipasi Ringan Sedang Berat Panik
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jelas, isolasi diri, banyak makan, konsumsi alkohol, berjudi, dan

penyalahgunaan obat terlarang.

d. Faktor yang Memengaruhi Kecemasan

Menurut Kaplan dan Saddock (2010), faktor-faktor yang

memengaruhi kecemasan operasi ialah sebagai berikut:

1) Faktor intrinsik meliputi usia pasien, pengalaman, dan konsep diri

serta peran.

2) Faktor ekstrinsik meliputi kondisi medis, tingkat pendidikan,

akses informasi, adaptasi, tingkat sosial ekonomi, tindakan

operasi.

e. Alat Ukur Kecemasan

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana

derajat kecemasan seseorang apakah ringan, sedang, berat, dan sangat

berat yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Skala ini dibuat

oleh Max Hamilton tujuannya ialah untuk menilai kecemasan sebagai

gangguan klinikal dan mengukur gejala kecemasan. Kuesioner HARS

berisi empat belas pertanyaan yang terdiri dari tiga belas kategori

pertanyaan tentang gejala kecemasan dan satu kategori perilaku saat

wawancara.
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Aspek penilaian kuesioner HARS menurut Hamilton (1959),

sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Kuesioner HARS

No Aspek Penilaian Selalu

(4)

Sering

(3)

Kadang-

kadang

(2)

Tidak

pernah

(1)

1. Ketakutan

2. Kecemasan

3. Kegelisahan

4. Optimisme

5. Kesedihan

6. Intelektual

7. Minat

8. Otot (somatik)

9. Insomnia

10. Kardiovaskuler

11. Pernapasan

12. Perkemihan

13. Gastrointestinal

14. Perilaku
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Dengan masing-masing penilaian mempunyai jawaban diantaranya

1= tidak pernah, 2= kadang-kadang, 3= sering, 4= selalu. Dengan

hasil keterangan:

1) Skor 16 = tidak ada kecemasan.

2) Skor 17 – 26 = kecemasan ringan.

3) Skor 27 – 37 = kecemasan sedang

4) Skor 38 – 49  = kecemasan berat

5) Skor 50 – 64  = panik

f. Kecemasan Pra General Anestesi

Berdasarkan penelitian Maheshwari dan Ismail (2015) yang

melihat kecemasan pasien yang akan diberi tindakan general anestesi

maupun regional anestesi, hasilnya menyebutkan bahwa pasien yang

memilih tindakan general anestesi mengalami kecemasan lebih tinggi

dibandingkan dengan pasien yang memilih tindakan regional anestesi.

Lebih lanjut penelitian ini menyebutkan bahwa sebanyak 72,2%

pasien dengan general anestesi memiliki skor VAS (Visual Analog

Scale for Anxiety) > 50 yaitu termasuk kecemasan berat dengan

beberapa faktor yang menyebabkan pasien mengalami kecemasan

antara lain perbedaan budaya, pengalaman operasi dan pembiusan,

serta informasi terkait operasi dan pembiusan.

Penelitian Blackwell (2010) yang membahas tentang

kecemasan terkait general anestesi menyebutkan dari 460 responden,

sebanyak 79 orang mengalami cemas berat, 101 orang mengalami
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cemas sedang, 211 orang mengalami cemas ringan, dan 69 orang tidak

merasakan cemas sebelum operasi dengan general anestesi. Tiga

penyebab teratas penyebab kecemasan pasien yang akan dioperasi

dengan tindakan general anestesi yaitu pasien berpikir bahwa mereka

tidak dapat bangun lagi karena pembiusan, meninggal dunia saat

pembiusan, dan terbangun saat prosedur operasi berlangsung.

Blackwell (2010) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa

tingkat kecemasan terendah disebabkan oleh adanya interaksi pasien

dan tenaga kesehatan. Pasien merasa tenang karena perawat

menjelaskan prosedur anestesi dan pembedahan, serta adanya visitasi

sebelum tindakan anestesi. Blackwell juga menyebutkan bahwa

berdasarkan hasil penelitiannya, selain perawatan fisiologis, pasien

juga  perlu diberikan perhatian yang lebih pada aspek psikologis.

2. Komunikasi Terapeutik

a. Definisi Komunikasi Terapeutik

Istilah komunikasi dalam bidang keperawatan lebih populer

disebut dengan ‘komunikasi terapeutik’. Penggunaan istilah

komunikasi terapeutik ini dijadikan sebagai pembeda dengan

komunikasi jenis lainnya. Komunikasi terapeutik mengarah pada

tujuan untuk penyembuhan pasien. Komunikasi terapeutik adalah

proses yang digunakan oleh perawat memakai pendekatan yang

direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan

pada pasien (Prabowo, 2016).
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b. Tujuan Komunikasi Terapeutik (Damaiyanti, 2010)

1) Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban

perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk

mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal

diperlukan.

2) Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan

yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya.

3) Memengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri.

c. Prinsip-prinsip Komunikasi Terapeutik (Prabowo, 2016)

1) Kejujuran (Trustworthy)

2) Ekspresif dan tidak membingungkan agar tidak terjadi

kesalahpahaman

3) Bersikap positif

4) Empati, bukan simpati

5) Melihat permasalahan dari kacamata pasien

6) Menerima pasien apa adanya

7) Sensitif terhadap perasaan pasien

8) Tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu pasien

d. Fase Hubungan Terapeutik (Stuart, 2016)

1) Fase Pra Interaksi

Fase pra interaksi dimulai sebelum kontak pertama

perawat dengan klien. Analisis diri perawat dalam fase pra

interaksi merupakan tugas penting. Agar lebih efektif, perawat
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seharusnya memiliki konsep diri yang kuat dan harga diri yang

tinggi. Mereka harus terlibat dalam hubungan positif dengan orang

lain dan menghadapi realitas untuk membantu klien agar

melakukan hal yang sama. Apabila mereka menyadari dan

mengendalikan apa yang mereka sampaikan pada klien secara

verbal dan nonverbal, perawat dapat berfungsi sebagai contoh

peran.

Tugas perawat pada fase pra interaksi antara lain:

a) Mengeksplorasi diri sendiri tentang perasaan, fantasi, dan rasa

takut yang dialami.

b) Menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional diri

sendiri.

c) Mengumpulkan data tentang klien jika memungkinkan

d) Merencanakan pertemuan pertama dengan klien.

2) Fase Perkenalan atau Orientasi

Selama fase perkenalan, perawat dan klien bertemu untuk

pertama kalinya. Alasan klien mencari b=ntuan menjadi dasar

pengkajian keperawatan, membantu perawat memfokuskan pada

masalah klien, dan menetapkan motivasi klien untuk mendapatkan

asuhan. Fokus pada tujuan klien dan bukan apa yang diyakini

perawat untuk dilakukan.
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Tugas perawat pada fase orientasi atau perkenalan antara

lain:

a) Menetapkan mengapa klien mencari bantuan

b) Membina ras apercaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka

c) Bersama-sama merumuskan kontrak

d) Mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku pasien

e) Mengidentifikasi masalah atau diagnosis klien

f) Mendefinisikan tujuan dengan klien

Selama fase perkenalan, penting untuk membina iklim

rasa percaya, pengertian, penerimaan, dan berkomunikasi terbuka,

serta memformulasikan konrak dengan klien. Membuat kontrak

merupakan proses timbal balik di mana klien berpartisipasi secara

penuh. Kontrak dimulai dengan perkenalan perawat dan klien,

saling mengenalkan nama, penjelasan tentang peran. Penjelasan

tentang peran termasuk tanggung jawab serta harapan klien dan

perawat dengan uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh perawat.

3) Fase Kerja

Perawat dan klien menggali stressor dan meningkatkan

perkembangan penghayatan pada klien dengan mengaitkan

persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Penghayatan ini harus

diterjemahkan dalam tindakan dan perubahan perilaku yang

sebenarnya merupakan fokus dari fase ini.
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Tujuan tindakan keperawatan adalah (Damaiyanti, 2010):

a) Meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan dirinya,

perilakunya, perasaannya, dan pikirannya. Tujuan ini sering

disebut tujuan kognitif.

b) Mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan

kemampuan klien secara mandiri menyelesaikan masalah yang

dihadapi. Tujuan ini sering disebut tujuan afektif dan

psikomotor.

c) Melaksanakan terapi atau teknikal keperawatan.

d) Melaksanakan pendidikan kesehatan

e) Melaksanakan kolaborasi

f) Melaksanakan observasi dan monitoring.

Tugas perawat pada fase kerja ialah menggali stressor

yang relevan, meningkatkan perkembangan penghayatan klien

dan menggunakan mekanisme koping konstruktif, serta mengatasi

perilaku.

4) Fase Terminasi

Terminasi adalah salah satu hal yang paling sulit namun

fase yang sangat penting dari hubungan perawat-klien terapeutik.

Inilah waktunya untuk berbagi perasaan dan kenangan serta

mengevaluasi kemajuan klien dan pencapaian tujuan. Tingkat rasa

percaya dan intimasi diperkuat, refleksi mutu suatu hubungan dan

perasaan kehilangan yang dialami oleh perawat maupun klien.
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Tugas perawat pada fase terminasi yaitu:

a) Membina realitas perpisahan

b) Meninjau kemjuan asuhan dan pencapaian tujuan

c) Bersama mengeksplorasi perasaan ditolak, kehilangan,

kesedihan, dan kemarahan yang berhubungan dengan perilaku.

Kriteria yang digunakan untuk menetukan apakah klien

sudah siap untuk terminasi yaitu:

a) Klien mengalami kelegaan dari masalah yang ada

b) Fungsi klien sudah meningkat

c) Harga diri klien meningkat dan rasa identitas diri yang kuat

d) Klien menggunakan respons koping yang lebih adaptif

e) Klien telah mencapai hasil asuhan yang direncanakan

f) Kendala sudah ditemukan dalam hubungan perawat-klien yang

tidak dapat diselesaikan

Terminasi dibagi dua yaitu terminasi sementara dan

terminasi akhir (Damaiyanti, 2010).

a) Terminasi Sementara

Terminasi sementara merupakan akhir dari tiap pertemuan

perawat dan klien yang isinya meliputi evaluasi hasil, tindak

lanjut, dan kontrak yang akan datang.

b) Terminasi Akhir

Terminasi akhir terjadi terjadi jika klien akan pulang dari

rumah sakit.
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e. Teknik Komunikasi Terapeutik (Stuart, 2016)

1) Mendengarkan

Mendengarkan klien merupakan peraturan pertama dalam

hubungan terapeutik dan menjadi wujud menghargai klien dan

pendorong yang kuat. Perawat harus memberikan perhatian

sepenuhnya pada klien dan tidak disibukkan oleh hal lain.

2) Kata Pembuka yang Luas

Pembukaan yang luas memperkenankan klien mengetahui bahwa

perawat dapat diakses dan mengikuti apa yang dikatakan klien.

3) Mengulang Pernyataan

Mengulang pernyataan menunjukkan bahwa perawat sedang

mendengarkan.

4) Klarifikasi

Klarifikasi yaitu mencoba untuk merangkai dalam kata-kata

tentang ide atau pikiran yang tersirat maupun eksplisit dalam

pesan verbal.

5) Refleksi

Tujuan refleksi perasaan ialah lebih memfokuskan pada perasaan

untuk membawa klien mengungkapkan perasaannya yang tidak

jelas menjadi lebih jelas.

6) Memfokuskan

Hal ini dapat menolong klien menjadi lebih spesifik, beranjak dari

ketidakjelasan ke arah yang lebih jelas dan fokus pada realitas.
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7) Berbagi Persepsi

Berbagi persepsi bersama klien melalui pertanyaan yang bertujuan

untuk memverifikasi pemahaman perawat tentang apa yang

sedang dipikirkan atau dirasakan oleh klien.

8) Identifikasi Tema

9) Diam

Diam memberikan waktu pada klien untuk berpikir dan

meningkatkan penghayatan.

10) Humor

11) Menginformasikan

Menginformasikan, atau memberikan informasi, merupakan

teknik keperawatan yang penting di mana perawat fakta sederhana

atau informasi dengan klien.

12) Menyarankan

Menyarankan ialah menyajikan alternatif. Sebagai teknik

terapeutik, hal ini merupakan tindakan yang berguna ketika klien

telah menganalisis area masalah dan mengeksplorasi alternatif

mekanisme koping.

f. Hambatan Terapeutik (Stuart, 2016)

1) Resistens

Resistens merupakan keengganan atau menghindar dari klien

untuk berbicara atau mengalami kesulitan dengan dirinya sendiri.
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2) Transferens

Transferens adalah respon yang tidak disadari di mana klien

mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang berasla dari

hubungannya dengan tokoh penting dalam kehidupan mereka

terdahulu. Transferens dicirikan oleh intensitas respon klien yang

tidak sesuai.

3) Kountertransferens

Kountertransferens merupakan penghentian terapeutik akibat

respon emosional tertentu perawat terhadap kualitas yang dimiliki

klien.

4) Pelanggaran Batas

Pelanggaran batas dapat berupa batasan intimasi dan seksual,

peran, waktu, tempat dan ruang, uang, berpakaian, bahasa,

keterbukaan pribadi, sosial, serta hadiah dan pelayanan.

g. Komunikasi dan Praktik Keperawatan (Potter&Perry, 2009)

Komunikasi merupakan proses belajar seumur hidup bagi

perawat. Perawat terus berhubungan dengan klien dan keluarganya

sejak kelahiran sampai kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan

pembentukan komunikasi terapeutik.

Menurut Balzer Riley, perawat berfungsi sebagai pendukung

klien dan sebagai anggota tim multidisiplin yang terkadang memiliki

prioritas berbeda untuk pelayanan. Selain itu, seorang perawat harus

asertif dalam menyampaikan pertanyaan yang tepat dan membuat
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suara mereka didengar. Dengan asertif dalam mengkomunikasikan

kebutuhan seseorang, kehidupan perawat akan seimbang.

Inti dari asuhan keperawatan ialah hubungan pelayanan yang

terbentuk antara perawat dan mereka yang dipengaruhi oleh praktik

perawat. Komunikasi merupakan alat untuk mencapai hubungan

bantuan-pemulihan. Semua perilaku merupakan komunikasi, dan

semua komunikasi akan memengaruhi perilaku.

Menurut Warson, perawat yang memiliki keahlian

berkomunikasi akan mengekpresikan kepedulian dengan kriteria:

1) Sensitif terhadap dirinya dan orang lain

2) Mendukung dan menerima ekspresi dari perasaan yang positif dan

negatif

3) Membina hubungan saling percaya

4) Menanamkan rasa keyakinan dan harapan

5) Mendorong pengajaran dan pembelajaran interpersonal

6) Menyediakan lingkungan yang suportif

7) Membantu pemenuhan kebutuhan manusia

8) Mengijinkan ekspresi spiritual

h. Panduan Interaksi Perawat-Pasien (Nurjannah, 2005)

1) Tahap pra interaksi, meliputi mengumpulkan data tentang klien,

mengekplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri, serta

membuat rencana pertemuan dengan klien (kegiatan, waktu, dan

tempat).
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2) Tahap Orientasi

a) Memberikan salam dan tersenyum pada klien

b) Melakukan validasi (kognisi, psikomotor, dan afektif)

(biasanya pada pertemuan selanjutnya)

c) Memperkenalkan nama perawat

d) Menanyakan nama panggilan kesukaan pasien

e) Menjelaskan peran perawat dan klien

f) Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan

g) Menjelaskan tujuan

h) Menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan

kegiatan

i) Menjelaskan kerahasiaan

3) Tahap kerja, meliputi memberi kesempatan pada klien untuk

bertanya, menanyakan keluhan utama/keluhan yang mungkin

berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan, memulai

kegiatan dengan cara yang baik, dan melakukan kegiatan sesuai

dengan rencana.

4) Tahap terminasi meliputi penyimpulan hasil kegiatan,

memberikan reinforcement positif, merencanakan tindak lanjut

dengan klien, melakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya,

dan mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik.

5) Dimensi perilaku non verbal minimal yang perlu ditunjukkan

meliputi posisi berhadapan, mempertahankan kontak mata,



25

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

tersenyum pada saat yang tepat, membungkuk ke arah pasien

pada saat yang diperlukan,  dan mempertahankan sikap terbuka

(tidak bersedekap, memasukkan tangan ke kantung, atau melipat

kaki).

i. Perilaku

Theory of Planned Behavior menyebutkan bahwa keyakinan

yang akan menentukan perilaku dipengaruhi oleh pengalaman yang

bersangkutan dan orang lain di masa lalu. Teori ini juga menyebutkan

bahwa keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu,

norma subjektif, dan kontrol perilaku. Ketiga komponen tersebut

menjadi faktor yang akan menentukan apakah perilaku akan dilakukan

atau tidak (Ajzen, 1988). Menyimpulkan dari beberapa teori, manusia

berperilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia,

pembawaan, stimulus, dan lingkungan (Widayatun, 2009).

3. Persepsi

Persepsi merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya

pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia

terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan

ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba,

perasa, dan pencium (Slameto, 2010).

Menurut Sarwono (1983), persepsi adalah kemampuan

seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut

antara lain kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan
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memfokuskan. Sehingga seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda

walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya

perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang

bersangkutan.

Walgito (2004) menyebutkan beberapa faktor yang berperan

dalam persepsi, di antaranya ialah:

a. Objek yang dipersepsi.

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai reseptor. Stimulus dapat

datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang

dari dalam individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf

penerima yang bekerja sebagai reseptor

b. Alat indera

Sebagai alat untuk mengadakan respon motoris yang dapat

membentuk persepsi seseorang

c. Perhatian

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh

aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

4. General Anestesi

Anestesi umum atau general anestesi mempunyai tujuan agar

dapat menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar, dan menyebabkan

amnesia yang bersifat reversibel serta dapat diprediksi (Pramono, 2017).

Menurut Mangku (2010),  tindakan anestesia yang memadai meliputi tiga

komponen yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot rangka. Ketiga
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target tersebut populer disebut dengan Trias Anestesi. Saat ini, ditambah

pula dengan stabilitas otonom antara saraf simpatis dan parasimpatis

(Pramono, 2017).

Menurut Pramono (2017), teknik anestesi umum dibagi menjadi:

a. Anestesi Intravena (Latief, 2010)

Anestesi intravena selain untuk induksi juga dapat digunakan untuk

rumatan anestesia, tambahan pada analgesia regional atau untuk

membantu prosedur diagnostik misalnya tiopental, ketamin dan

propofol. Untuk anestesi intravena total biasanya menggunakan

propofol.

b. Anestesi Inhalasi

1) Sungkup Muka (Face Mask)

Teknik ini banyak dipakai oleh ahli anestesi untuk tindakan yang

singkat (kira-kira ½ - 1 jam), keadaan umum baik (ASA I-II), dan

lambung harus kosong. Salah satu persiapan penggunaan sungkup

muka ialah lambung harus kosong atau pasien puasa selama enam

sampai delapan jam sebelumnya.

2) Laringeal Mask Airway (LMA)

Manajemen saluran napas menggunakan LMA merupakan

metode memasukkan LMA ke dalam hipofaring. Teknik LMA

akan mengurangi risiko aspirasi dan regurgitasi dibandingkan

dengan sungkup muka. LMA dapat digunakan jika mengalami

kesulitan intubasi.
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3) Intubasi Endotrakeal

Intubasi endotrakeal ialah prosedur memasukkan pipa endotrakeal

(ET) ke dalam trakea melalui mulut atau nasal.Indikasinya ialah

pasien yang sulit mempertahankan jalan napas dan kelancaran

pernapasan, misalnya pasien dengan penurutnan kesadaran atau

trauma daerah muka dan leher.

5. Pra Anestesi

Sehari sebelum operasi wajib dilakukan kunjungan pramedikasi.

Pasien rawat jalan dengan ASA I-II untuk pembedahan minor juga dapat

diberikan pramedikasi pada pagi hari sebelum operasi

(Wrobel, 2012) menyebutkan tujuan kunjungan premedikasi

ialah:

a. Memperkirakan keadaan fisik dan psikis pasien

b. Mengetahui riwayat penyakit pasien

c. Mengetahui obat-obatan yang diminum pasien

d. Klasifikasi risiko anestesi (status ASA) dan kemungkinan perbaikan

status pra operasi (pemeriksaan tambahan dan atau terapi diperlukan)

e. Pemilihan jenis anestesi dan penjelasan persetujuan operasi (informed

consent) kepada pasien

f. Pemberian obat-obatan pramedikasi

Pramono (2017) menyebutkan pada dasarnya setiap pasien harus

dinilai status fisiknya untuk melihat apakah kondisi tubuhnya normal

atau mempunyai kelainan yang memerlukan perhatian khusus. Status
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fisik dinyatakan dalam status ASA (American Society of

Anesthesiologist), dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu (Gwinnut,

2014):

a. ASA I

Pasien sehat tanpa proses penyakit psikologis atau organik. Proses

patologis yang menjadi alasan dilakukannya pembedahan bersifat

terlokalisasi dan tidak menyebabkan gangguan sistemik.

b. ASA II

Pasien dengan proses penyakit sistemik ringan sampai sedang, yang

disebabkan kondisi yang akan ditangani dengan pembedahan atau

proses patologis lainnya, yang tidak akan membatasi aktivitas pasien

dalam situasi apapun. Misal hipertensi yang diterapi, diabetes yang

stabil. Pasien berusia 80 tahun secara otomatis dikelompokkan dalam

ASA II.

c. ASA III

Pasien dengan penyakit sistemik berat akibat penyebab apa pun yang

menimbulkan keterbatasan fungsional yang jelas dalam beraktivitas.

Misal penyakit jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik.

d. ASA IV

Pasien dengan penyakit sistemik berat yang senantiasa mengancam

nyawa. Misal angina tidak stabil.
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e. ASA V

Pasien yang nyaris meninggal yang kemungkinan tidak dapat bertahan

dalam 24 jam dengan atau tanpa pembedahan.

f. E dapat ditambahkan untuk menandakan operasi emergensi.

Penilaian anestesi terdiri atas anamnesis dan pemeriksaan fisik

setiap pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang sesuai.

Penilaian anestesi meliputi:

a. Riwayat Penyakit Sekarang dan Dahulu

Aspek yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan

pernapasan lebih ditekankan bagi seorang ahli anestesi.

b. Riwayat Pembedahan dan Anestesi

Tanyakan mengenai masalah-masalah seperti nausea, muntah,

ikterik. Periksa rekam medis bila perlu untuk memastikan masalah

seperti kesulitan intubasi, alergi terhadap obat yang akan diberikan,

atau efek samping, seperti hiperpireksia maligna.

c. Riwayat Keluarga

d. Riwayat Obat dan Alergi

e. Riwayat Sosial meliputi merokok dan konsumsi alkohol

f. Pemeriksaan Fisik

g. Jalan napas

h. Pemeriksaan Penunjang
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B. Kerangka Teori

Gambar 2. Kerangka Teori
Sumber: Ajzen (1988), Widayatun (2009),

Kaplan dan Saddock (2010), Blackwell (2010), Stuart (2016)

Pra General Anestesi

Perilaku Komunikasi Terapeutik
Perawat:

a. Fase Pra Interaksi
b. Fase Orientasi
c. Fase Kerja
d. Fase Terminasi
e. Komunikasi Non Verbal

Kecemasan

a. Tidak cemas
b. Cemas ringan
c. Cmeas sedang
d. Cemas Berat
e. Panik

Faktor-faktor yang
memengaruhi perilaku

a. Usia
b. Pembawaan
c. Stimulus
d. Lingkungan
e. Keyakinan

Faktor-faktor yang memengaruhi
kecemasan:

a. Usia pasien
b. Pengalaman
c. Perbedaan budaya
d. Kondisi medis
e. Tingkat pendidikan
f. Tingkat sosial ekonomi
g. Informasi yang diperoleh
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C. Kerangka Konsep

Gambar 3. Kerangka Konsep

Keterangan

: diteliti

:  tidak diteliti

D. Hipotesis

Ada hubungan persepsi pasien terhadap perilaku komunikasi terapeutik

perawat dengan kecemasan pra general anestesi.

Faktor-faktor yang memengaruhi
kecemasan:

a. Tingkat pendidikan
b. Tingkat sosial ekonomi
c. Perbedaan budaya

Persepsi Pasien terhadap
Perilaku Komunikasi
Terapeutik Perawat
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Operasi

Variabel Pengganggu


