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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemasangan Infus 

Infus adalah memasukkan cairan dalam jumlah tertentu melalui vena 

penderita secara terus menerus dalam jangka waktu yang agak lama. 

Penggunaan infus cairan intravena (intravenous fluid infusion) membutuhkan 

peresepan yang tepat dan pengawasan (monitoring) ketat. (Weistein, 2001).  

Pemberian cairan bisa melalui oral, ataupun melalui jalur intravena 

dengan pemasangan infus. Secara umum, keadaan-keadaan yang dapat 

memerlukan pemberian cairan infus adalah (UNAND, 2011): 

a. Kondisi jaur enteral (via oral) tidak memungkinkan, missal pada pasien 

penurunan kesadaran, kejang. 

b. Perdarahan dalam jumlah banyak (kehilangan cairan tubuh dan komponen 

darah). 

c. Trauma abdomen (perut) berat (kehilangan cairan tubuh dan komponen 

darah). 

d. Fraktur (patah tulang), khususnya di pelvis (panggul) dan femur (paha) 

(kehilangan cairan tubuh dan komponen darah). 

e. Serangan panas (heat stroke) (kehilangan cairan tubuh pada dehidrasi). 

f. Diare dan demam (mengakibatkan dehidrasi). 

g. Luka bakar luas (kehilangan banyak cairan tubuh). 

11 
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h. Semua trauma kepala, dada, dan tulang punggung (kehilangan cairan 

tubuh dan komponen darah) 

Jenis infus yang dipasang bisa berupa: 

a. Infus set dengan tetesan mikro (untuk anak usia <1 tahun) (1 cc = 60 tetes 

mikro) 

b. Infus set dengan tetesan makro (1 cc = 20 tetes makro) 

c. Transfusi set (1 cc = 15 tetes) 

Indikasi pemasangan infus melalui jalur pembuluh darah vena 

(peripheral venous cannulation) yang dikemukakan oleh Arifianto (2008), 

adalah sebagai berikut :  

1. Pemberian cairan intravena (intravenous fluids).  

2. Pemberian nutrisi parenteral (langsung masuk ke dalam darah) dalam 

jumlah terbatas. 

3. Pemberian kantong darah dan produk darah.  

4. Pemberian obat yang terus-menerus.  

5. Upaya profilaksis (tindakan pencegahan) sebelum prosedur (misalnya 

pada operasi besar dengan risiko perdarahan, dipasang jalur infus 

intravena untuk persiapan jika terjadi syok, juga untuk memudahkan 

pemberian obat).  

6. Upaya profilaksis pada pasien-pasien yang tidak stabil, misalnya risiko 

dehidrasi (kekurangan cairan) dan syok (mengancam nyawa), sebelum 

pembuluh darah kolaps (tidak teraba), sehingga tidak dapat dipasang jalur 

infus.  
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Tujuan pemberian infus menurut Weistein (2001) adalah :  

1. Mencukupi kebutuhan cairan ke dalam tubuh pada penderita yang 

mengalami kekurangan cairan.  

2. Memberi zat makan pada penderita yang tidak dapat atau tidak boleh 

makan dan minum melalui mulut.  

3. Memberi pengobatan yang terus menerus.  

4. Memulai dan mempertahankan terapi cairan IV.  

Komplikasi yang dapat terjadi dalam pemasangan infus yang 

dikemukakan oleh Priska (2009) adalah :  

1. Hematoma, yakni darah mengumpul dalam jaringan tubuh akibat 

pecahnya pembuluh darah arteri vena atau kapiler, terjadi akibat 

penekanan yang kurang tepat saat memasukkan jarum, atau tusukan 

”berulang” pada pembuluh darah. 

2. Infiltrasi, yaitu masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar (bukan 

pembuluh darah), terjadi akibat ujung jarum infus melewati pembuluh 

darah.  

3. Trombofeblitis atau bengkak (inflamasi) pada pembuluh vena, terjadi 

akibat infus yang dipasang tidak dipantau secara ketat dan benar.  

4. Emboli udara, yakni masuknya udara ke dalam sirkulasi darah, terjadi 

akibat masuknya udara yang ada dalam cairan infus ke dalam pembuluh 

darah.  
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B. Reaksi Anak Terhadap Tindakan Keperawatan 

Perawatan di rumah sakit membuat anak kehilangan kontrol terhadap 

dirinya. Perawatan di rumah sakit juga mengharuskan adanya pembatasan 

aktivitas anak sehingga anak merasa kehilangan kekuatan diri. Perawatan di 

rumah sakit sering kali dipersepsikan anak prasekolah sebagai hukuman 

sehingga anak akan merasa malu, bersalah, atau takut (Supartini, 2004). 

Seorang anak akan mendorong orang yang akan melakukan prosedur 

yang menyakitkan agar menjauh, mencoba mengamankan peralatan, atau 

berusaha mengunci diri di tempat yang aman (Wong. 2009). Terkait prosedur 

yang menyakitkan, proses pemasangan infus merupakan salah satu prosedur 

yang menyakitkan bagi anak. 

Karakteristik seorang anak dalam berespon terhadap nyeri diantaranya 

dengan menangis keras atau berteriak; mengungkapkan secara verbal ”aaow” 

”uh”, ”sakit”; memukul tangan atau kaki; mendorong hal yang menyebabkan 

nyeri; kurang kooperatif; membutuhkan restrain; meminta untuk mengakhiri 

tindakan yang menyebabkan nyeri; menempel atau berpegangan pada 

orangtua, perawat atau yang lain; membutuhkan dukungan emosi seperti 

pelukan; melemah; antisipasi terhadap nyeri aktual (Hockenberry & Wilson, 

2007). 

C. Kecemasan 

1. Pengertian 

Kecemasan merupakan gejolak emosi seseorang yang 

berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya dan mekanisme diri yang 
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digunakan dalam mengatasi permasalahan (Asmadi, 2008). Suliswati 

(2005) mengatakan bahwa kecemasan sebagai respon emosi tanpa objek 

yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara 

interpersonal. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada 

sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan 

dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya. 

Cemas juga diartikan sebagai perasaan tidak nyaman atau 

ketakutan yang tidak jelas dan gelisah disertai respon otonom (Sumber 

terkadang tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu), perasaan 

yang was-was untuk mengatasi bahaya (Nanda, 2005). Kecemasan 

adalah keadaan dimana seseorang mengalami perasaan gelisah atau 

cemas dan aktivitas sistem saraf outonom dalam berespon terhadap 

ancaman yang tidak jelas dan tidak spesifik (Carpenito, 2000).  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pengertian dari 

kecemasan adalah keadaan dimana seorang mahasiswa mengalami 

khawatir dan gelisah dalam merespon ancaman yang tidak jelas dan tidak 

spesifik yang dihubungkan dengan perasaan tidak menentu. 

2. Teori Kecemasan 

Menurut Stuart dan Sudden (2007) ada beberapa teori yang 

menjelaskan mengenai kecemasan. Teori tersebut antara lain:  

a. Teori psikoanalitik, kecemasan adalah konflik emosional yangterjadi 

antara dua elemen kepribadian yaitu id dan superego. Id mewakili 

dorongan insting dan impuls primitive, sedangkan superego 
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mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan norma budaya 

seseorang. Ego atau aku berfungsi menengahi tuntutan dari dua 

elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi kecemasan adalah 

mengingatkan ego bahwa ada bahaya. 

b. Teori interpersonal, kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap 

ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga 

berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan 

kehilangan, yang menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan 

harga diri rendah terutama rentan mengalami kecemasan yang berat. 

c. Teori prilaku, kecemasan merupakan hasil dari frustasi. yaitu segala 

sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Ahli teori perilaku lain menganggap 

kecemasan sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan 

keinginan dari dalam diri untuk menghindari kepedihan. 

d. Teori keluarga menunjukkan bahwa ganguan kecemasan biasanya 

terjadi dalam keluarga. Gangguan kecemasan juga tumpang tindih 

antara gangguan kecemasan dan depresi. 

e. Teori biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor 

khusus untuk benzodiazepin, obat-obatan yang meningkatkan 

neuroregulator inhibisi asam gama-aminobitirat (GABA), yang 

berperan penting dalam biologis yang berhubungan dengan 

kecemasan. 

 

Perbedaan Kecemasan Anak..., Zain Kharis Munandar, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



17 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan  

Menurut Supartini (2004) bahwa pengalaman anak sebelumnya 

terhadap proses sakit dan dirawat juga sangat berpengaruh. Apabila anak 

pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dirawat di rumah 

sakit sebelumnya akan menyebabkan anak takut dan trauma. Sebaliknya 

apabila anak dirawat di rumah sakit mendapatkan perawatan yang baik 

dan menyenangkan anak akan lebih kooperatif pada perawat dan dokter. 

Menurut Moersintowarti (2008) faktor yang mempengaruhi 

kecemasan seorang anak ketika dirawat dirumah sakit, adalah sebagai 

berikut: 

a. Lingkungan rumah sakit 

b. Bangunan rumah sakit 

c. Bau khas rumah sakit 

d. Obat-obatan 

e. Alat-alat medis 

f. Tindakan medis 

g. Petugas kesehatan 

Menurut Suliswati, (2005) ada 2 faktor yang mempengaruhi 

kecemasan yaitu: 

a. Faktor predisposisi yang meliputi: 

1) Peristiwa traumatik yang dapat memicu terjadinya kecemasan 

berkaitan dengan krisis yang dialami individu baik krisis 

perkembangan atau situasional. 
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2) Konflik emosional yang dialami individu dan tidak terselesaikan 

dengan baik. Konflik antara id dan superego atau antara 

keinginan dan kenyataan dapat menimbulkan kecemasan pada 

individu. 

3) Konsep diri terganggu akan menimbulkan ketidakmampuan 

individu berpikir secara realitas sehingga akan menimbulkan 

kecemasan. 

4) Frustasi akan menimbulkan ketidakberdayaan untuk mengambil 

keputusan yang berdampak terhadap ego. 

5) Gangguan fisik akan menimbulkan kecemasan karena 

merupakan ancaman integritas fisik yang dapat mempengaruhi 

konsep diri individu. 

6) Pola mekanisme koping keluarga atau pola keluarga menangani 

kecemasan akan mempengaruhi individu dalam berespons 

terhadap konflik yang dialami karena pola mekanisme koping 

individu banyak dipelajari dalam keluarga. 

7) Riwayat gangguan kecemasan dalam keluarga akan 

mempengaruhi respon individu dalam berespon terhadap konflik 

dan mengatasi kecemasannya. 

8) Medikasi yang dapat memicu terjadinya kecemasan adalah 

pengobatan yang mengandung benzodiazepin, karena 

benzodiazepine dapat menekan neurotransmiter gamma amino 
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butyric acid (GABA) yang mengontrol aktivitas neuron di otak 

yang bertanggung jawab menghasilkan kecemasan. 

b. Faktor presipitasi meliputi: 

1) Ancaman terhadap integritas fisik, ketegangan yang mengancam 

integritas fisik meliputi: 

a) Sumber internal, meliputi kegagalan mekanisme fisiologi 

system imun, regulasi suhu tubuh, perubahan biologis 

normal. 

b) Sumber eksternal, meliputi paparan terhadap infeksi virus 

dan bakteri, polutan lingkungan, kecelakaan, kekurangan 

nutrisi, tidak adekuatnya tempat tinggal. 

2) Ancaman terhadap harga diri meliputi sumber internal dan 

eksternal. 

a) Sumber internal, meliputi kesulitan dalam berhubungan 

interpersonal di rumah dan di tempat kerja, penyesuaian 

terhadap peran baru. Berbagai ancaman terhadap integritas 

fisik juga dapat mengancam harga diri. 

b) Sumber eksternal, meliputi kehilangan orang yang dicintai, 

perceraian, perubahan status pekerjaan, tekanan kelompok, 

sosial budaya 

4. Gejala-Gejala Kecemasan 

Menurut Stuart dan Sudden (2007), respon/gejala kecemasan 

ditandai pada empat aspek, yaitu: 
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a. Respon fisiologi terhadap kecemasan meliputi gangguan jantung 

berdebar, tekanan darah meninggi, rasa mau pingsan, pingsan, tekanan 

darah menurun, denyut nadi menurun, napas cepat, napas pendek, 

tekanan pada dada, napas dangkal, pembengkakan pada tenggorok, 

sensasi tercekik, terengah-engah, reflek meningkat, reaksi kejutan, 

mata berkedip-kedip, insomnia, tremor, rigiditas, gelisah, wajah 

tegang, kelemahan umum, kaki goyah, gerakan yang janggal, 

kehilangan nafsu makan, menolak makanan, rasa tidak nyaman pada 

abdomen, mual, rasa terbakar pada jantung, diare, tidak dapat 

menahan kencing sering berkemih, wajah kemerahan, berkeringat 

setempat, gatal, rasa panas dan dingin pada kulit, wajah pucat, 

berkeringat seluruh tubuh. 

b. Respon prilaku: Gelisah, ketegangan, tremor, gugup, bicara cepat, 

kurang koordinasi, cenderung mendapat cedera, menarik diri dari 

hubungan interpersonal, menghalangi, melarikan diri dari masalah, 

menghindari, hiperventilasi. 

c. Kognitif: perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam 

memberikan penilaian, preokupasi, hambatan berfikir, bidang persepsi 

menurun, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, 

sangat waspada, kesadaran diri meningkat, kehilangan objektivitas, 

takut kehilangan kontrol, takut pada gambaran visual, takut cedera 

atau kematian. 

Perbedaan Kecemasan Anak..., Zain Kharis Munandar, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



21 

 

d. Afektif: Mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, nervus, 

ketakutan, terror, gugup, gelisah. 

Keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang saat 

mengalami kecemasan secara umum menurut Hawari (2006), antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Gejala psikologis : pernyataan cemas/ khawatir, firasat buruk, takut 

akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak 

tenang, gelisah, mudah terkejut.  

b. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan. 

c. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.  

d. Gejala somatic : rasa sakit pada otot dan tulang, berdebar-debar, 

sesak nafas, gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan 

perkemihan, tangan terasa dingin dan lembab, dan lain sebagainya.  

5. Cara Mengukur Kecemasan 

Untuk mengetahui sejauh mana derajat kecemasan seorang anak 

apakah ringan, sedang, berat dan berat sekali, menggunakan alat ukur 

(instrument) yang dikenal dengan nama State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) Form Y-1 and Y-2, yang berbentuk kuesioner. State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI) Form Y-1 and Y-2 merupakan alat ukur 

kecemasan yang dikembangkan oleh Spielberger (1973), yang digunakan 

untuk mengukur kecemasan pada masa kanak-kanak. Kuesioner ini berisi 

dua sub-skala: Formulir Y-1 menilai gejala kecemasan yang sementara 

(misalnya saya merasa marah), sedangkan Formulir Y-2 langkah kronis 
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atau sifat gejala kecemasan (misalnya saya memiliki pikiran yang 

mengganggu). Kedua bentuk kuesioner terdiri dari 20 item masing-

masing dan anak diinstruksikan untuk memilih salah satu dari empat 

jawaban (tidak sama sekali, sedikit, sedang dan sangat banyak) yang 

terbaik menjelaskan bagaimana dia umumnya merasa atau bagaimana dia 

atau dia merasa saat ini. Skor 1-4 diperoleh pada setiap item, dan ini 

dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah keadaan cemas dan skor total 

kecemasan sifat. Skor dapat berkisar antara 20 sampai 80 pada setiap 

kuesioner, dengan skor tertinggi menunjukkan kecemasan yang lebih 

tinggi (Han, 2009). 

6. Upaya Untuk Mengatasi Kecemasan anak 

Menurut Wong (2003) bahwa upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi kecemasa pada anak adalah sebagai berikut ini: 

a. Melibatkan orang tua anak, agar orang tua berperan aktif dalam 

perawatan anak dengan cara memperbolehkan untuk tinggal bersama 

anak selama 24 jam. 

b. Modifikasi lingkungan rumah sakit, agar anak merasa tetap nyaman 

dan tidak asing dengan lingkungan baru. 

c. Peran dari petugas kesehatan (dokter, perawat), dimana petugas 

kesehatan khususnya perawat harus menghargai sikap anak karena 

selain orang tua, perawat adalah orang yang paling dekat dengan anak 

selama anak dirawat di rumah sakit. Sekalipun anak menolak orang 

asing (perawat), namun perawat harus tetap memberikan dukungan 
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dengan meluangkan waktu secara fisik dekat dengan anak 

menggunakan suara bernada tenang, pilihan kata yang tepat, kontak 

mata dan sentuhan yang empati.  

7. Tingkat Kecemasan 

Menurut Asmadi (2008) ada empat tingkat kecemasan yang 

dialami individu yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. Tiap tingkatan 

kecemasan mempunyai karakteristik atau manifestasi yang berbeda satu 

sama lain. Manifestasi kecemasan yang terjadi bergantung pada 

kematangan pribadi, pemahaman dalam menghadapi ketegangan, harga 

diri, dan mekanisme koping yang digunakannya. 

a. Ansietas ringan : berhubungan dengan ketegangan dalam peristiwa 

sehari- hari. Kewaspadaan meningkat. Persepsi terhadap lingkungan 

meningkat. Dapat menjadi motivasi positif untuk belajar dan 

menghasilkan kreativitas. Respon fisiologi : sesekali napas pendek, 

nadi dan tekanan darah meningkat sedikit, gejala ringan pada 

lambung, muka berkerut, serta bibir bergetar. Respon kognitif: mampu 

menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, 

menyelesaikan masalah secara efektif, dan terangsang untuk 

melakuakn tindakan. Respon perilaku dan emosi : tidak dapat duduk 

tenang, tremor halus pada tangan, dan suara kadang- kadang 

meninggi. 

b. Ansietas sedang : respon fisiologi: sering napas pendek, nadi ekstra 

sistol dan tekanan darah meningkat, mulut kering, anoreksia, 
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diare/konstipasi, sakit kepala, sering berkemih, dan letih. Respon 

kognitif : memusatkan perhatiannya pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain, lapang persepsi menyempit, dan 

rangsangan dari luar tidak mampu diterima. Respon perilaku dan 

emosi : gerakan tersentak- sentak, terlihat lebih tegang, bicara banyak 

dan lebih cepat, susah tidur, dan perasaan tidak aman.  

c. Ansietas berat : individu cenderung memikirkan hal yang kecil saja 

dan mengabaikan hal yang lain. Respon fisiologi : napas pendek, nadi 

dan tekanan darah naik, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan 

berkabut, serta tampak tegang. Respon kognitif : tidak mampu berfikir 

berat lagi dan membutuhkan banyak pengarahan/tuntunan, serta 

lapang persepsi menyempit. Respon perilaku dan emosi : perasaan 

terancam meningkat dan komunikasi menjadi terganggu. 

d. Panik : respon fisiologi napas pendek, rasa tercekik dan palpitasi, sakit 

dada, pucat, hipotensi, serta rendahnya koordinasi motorik. Respon 

kognitif : gangguan realitas, tidak dapat berfikir logis, persepsi 

terhadap lingkungan mengalami distorsi, dan ketidakmampuan 

memahami situasi. Respon perilaku dan emosi: agitasi, mengamuk 

dan marah, ketakutan, berteriak- teriak, kehilangan kendali/kontrol 

diri, perasaan terancam, serta dapat berbuat sesuatu yang 

membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain. 
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8. Dampak Kecemasan 

Semiun (2006) membagi beberapa dampak dari kecemasan 

kedalam beberapa simtom, antara lain : 

a. Simtom suasana hati 

Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya 

hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu 

yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa 

tidur, dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah. 

b. Simtom kognitif 

Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada 

individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin 

terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real 

yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara 

efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. 

c. Simtom motor 

Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak 

tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan, 

misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk, dan sangat kaget terhadap 

suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simtom motor merupakan 

gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu dan 

merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang 

dirasanya mengancam. 
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D. Dukungan Keluarga 

1. Konsep dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan 

keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa 

orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan 

bantuan jika diperlukan (Friedman, 1998). 

Menurut Setiawati (2008) keluarga adalah sebuah kelompok yang 

terdiri dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan 

kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, kakek dan nenek. 

Sarwono (2003) mengungkapkan dukungan adalah suatu upaya 

yang  diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk 

memotivasi  orang tersebut dalam melaksanakan kegiatan. 

Orang tua merupakan guru yang utama karena orang tua 

menginterpretasikan dunia masyarakat bagi anak-anak. Lingkungan seperti 

kekuatan-kekuatan dari luar merupakan hal yang penting semata-mata 

karena lingkungan mempengaruhi orang tua. Orang tua adalah orang yang  

menerjemahkan arti-arti penting yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan 

luar kepada anak (Friedman, 1998). 

Pada dasarnya tujuan utama pengasuhan anak adalah 

mempertahankan perkembangan fisik anak dan meningkatkan 

kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuannya 

sejalan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dan 
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mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai 

agama dan budaya yang diyakininya (Supartini, 2004). 

Casmirah (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran 

orang tua (Support Social) pada anak hospitalisasi dapat menguatkan anak 

melalui pemberian penghargaan baik dengan kasih sayang, perhatian dan 

kehangatan. Peran orang tua pada saat pemasangan infus pada anak 

prasekolah dapat mengurangi kecemasan anak. 

2. Jenis dukungan keluarga 

House dalam Smet (1994) membedakan empat jenis atau dimensi 

dukungan sosial, antara lain : 

a)   Dukungan emosional, mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 

b)  Dukungan penghargaan, terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) 

positif untuk orang itu, dorongan maju atau persetujuan dengan 

gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu 

dengan orangorang lain, contohnya dengan membandingkannya 

dengan orang lain yang lebih buruk keadaannya. 

c)  Dukungan instrumental, mencakup bantuan langsung, seperti kalau 

orangorang memberi pinjaman uang kepada orang itu. 

d) Dukungan informatif, mencakup memberikan nasehat, petunjuk-

petunjuk, saran-saran atau umpan balik. 
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3. Fungsi keluarga 

Fungsi keluarga menurut model Friedman (1998) sebagai berikut : 

a. Fungsi afektif 

Fungsi afektif (fungsi pemeliharaan kepribadian): untu stabilitas 

kepribadian kaum dewasa, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para 

anggota keluarga, uuntuk memiliki dan dimiliki dalam keluarga, untuk 

dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lain,untuk saling 

menghargai dan kehanngatan didalam keluaraga. 

b. Fungsi sosialisasi 

Merupakan interaksi atau hubungan dalam keluarga bagaimana 

keluarga belajar disiplin, norma, budaya dan perilaku. 

c. Fungsi reproduksi 

Fungsi reproduksi bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi dan 

juga untuk kelangsungan hidup masyarakat. 

d. Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi bertujuan untuk mengadakan sumber-sumber ekonomi 

yang memadai dan pengalokasian sumber-sumber tersebut secara 

efektif. 

4. Tipe-tipe keluarga 

Friedman (1998) menyatakan bahwa tipe-tipe keluarga dibagi atas 

keluarga inti, keluarga orientasi, keluarga besar. Keluarga inti adalah 

keluarga yang sudah menikah, sebagai orang tua atau pemberi nafkah. 

Keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak mereka baik anak kandung. 
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Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga yang didalamnya 

seseorang dilahirkan. Keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah anggota 

keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah seperti kakek dan 

nenek, paman dan bibi (Suprajitno, 2004).  

Menurut Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa tipe-tipe keluarga 

ada 7 yaitu sebagai berikut: 

1)  Keluarga Inti adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan 

yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik 

karena kelahiran maupun adopsi. 

2)  Keluarga Asal adalah suatu unit keluarga tempat asal seseorang 

dilahirkan. 

3)  Keluarga Besar adalah keluarga inti ditambah keluarga yang lain 

(karena hubungan darah, missal kakek, nenek, bibi, paman, sepupu. 

4)  Keluarga Berantai adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria 

yang menikah lebih drai satu kali dan merupakan suatu keluarga inti. 

5)  Keluarga duda atau janda adalah keluarga karena perceraian atau 

kematian pasangan yang di cintai.  

6)  Keluarga Komposit adalah keluarga dari perkawinan poligami dan 

hidup bersama. 

7) Keluarga Kohabitasi adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan, 

bisa memiliki anak atau tidak.  
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5. Reaksi orang tua saat anaknya dirawat dirumah sakit 

Reaksi orang tua terhadap perawatan anak yang dikemukakan oleh 

Supartini (2004) adalah sebagai berikut :  

a. Perasaan bersalah, cemas, dan takut  

Orang tua akan merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan 

karena anaknya menjadi sakit. Rasa bersalah orang tua semakin 

menguat karena orang tua merasa tidak berdaya dalam mengurangi 

nyeri fisik dan emosional anak. Orang tua juga akan merasa begitu 

cemas dan takut terhadap kondisi anaknya dan jenis prosedur medis 

yang dilakukan; sering kali kecemasan yang paling besar berkaitan 

dengan trauma dan nyeri yang terjadi pada anak. Perasaan tersebut 

muncul pada saat orang tua melihat anaknya mendapat prosedur 

tindakan yang menyakitkan seperti pembedahan, pengambilan darah, 

injeksi, infus dilakukan fungsi lumbal dan prosedur invasif lainnya. 

Perilaku yang sering ditunjukkan orang tua berkaitan dengan adanya 

perasaan cemas dan takut ini adalah sering bertanya atau bertanya 

tentang hal yang sama secara berulang pada orang yang berbeda, 

gelisah, ekspresi wajah tegang, dan bahkan marah. 

b. Perasaan sedih  

Perasaaan ini sering muncul pada orang tua ketika orang tua 

mengetahui diagnosa dari penyakit anaknya dan ketika melihat 

tindakan invasif yang dilakukan pada anaknya yang menimbulkan 
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nyeri, seperti tindakan pemasangan infus; apalagi jika anaknya 

merasakan nyeri dan menangis ketika dipasang infus.  

c. Takut mendapat perawatan yang tidak pantas  

Orang tua sering mempunyai perasaan takut dan cemas ketika 

anaknya harus mendapatkan suatu perawatan. Ketakutan orang tua 

timbul dikarenakan takut jika anaknya mendapat perawatan yang tidak 

pantas, seperti perawat melakukan pemasangan infus pada anak 

dengan cara yang kasar dan harus ditusuk secara berulang-ulang, 

sehingga membuat anak menderita.  

d. Takut terbeban biaya  

Orang tua sering merasa takut dan cemas akan biaya perawatan anak. 

Pembiayaan yang harus dikeluarkan membuat orang tua dituntut untuk 

bekerja agar dapat memenuhi dana yang diperlukan dalam perawatan 

anak.  

e. Takut bahwa anak akan semakin menderita  

Orang tua merasa bahwa anak mereka akan menerima pengobatan 

yang membuat anak bertambah sakit atau nyeri. Orang tua cemas dan 

takut jika prosedur invasif pemasangan infus yang dilakukan akan 

memberikan efek yang membuat anak merasa semakin sakit atau 

nyeri. 

 

 

 

Perbedaan Kecemasan Anak..., Zain Kharis Munandar, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



32 

 

E. Keluarga inti 

1. Pengertian 

Menurut Saptomo (2009) bahwa keluarga inti merupakan salah satu 

kekerabatan yang paling awal dan terkecil sebagai konsekuensi logis dari 

perkawinan adalah dalam kelompok kekerabatan yang dalam perspektif 

antropologis. Keluarga inti tersebut terdiri dari atas suami, istri dan 

sekaligus anak yang belum menikah, anak orang lain yang telah diadopsi 

secara sah. 

Subhan (2004) mengungkapkan bahwa keluarga inti terdiri dari 

bapak, ibu dan anak, disitulah terbentuk kekeluargaan. 

Keluarga inti (keluarga batih) merupakan unti terkecil dalam 

masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi terentu, keluarga inti lazimnya 

terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah 

(Soekanto, 2004). 

2. Fungsi keluarga inti 

Fungsi keluarga inti menurut Gunarsa (2003) adalah sebagai 

berikut ini: 

a. Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak 

b. Memberikan afeksi/kasih sayang, dukungan, dan keakraban. 

c. Mengembangkan kepribadian. 

d. Mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak, dan 

tanggung jawab. 
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e. Mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, kebudayaan, agama, dan 

sistem moral pada anak. 

Sejalan dengan fungsi keluarga yang telah dikemukakan 

sebelumnya, Soekanto (2004) mengemukakan bahwa keluarga inti 

(keluarga batih) merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang 

mempunyai fungsi-fungsi pokok, yaitu: 

a. Sebagai wadah berlangsung sosial primer, yakni dimana anak-anak di 

didik untuk memahami dan menganuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat.  

b. Sebagai unit yang mengatur hubungan seksual  

c. Sebagai unit sosial-ekonomis yang membentuk dasar kehidupan sosial-

ekonomis bagi anak-anak.  

d. Sebagai wadah tempat berlindung, supaya kehidupan berlangsung 

secara tertib dan tentram, sehingga manusia hidup di dalam kedamaian. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Stuart and Sudden (2007), Smet 1994), Supartini (2004) dan Asmadi 

(2008) 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ada perbedaan kecemasan anak saat dipasang infus yang mendapat dukungan 

emosional dari keluarga inti dan bukan dari keluarga inti. 
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