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BAB   IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping 

yang berlokasi di kecamatan gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping di resmikan pada tanggal 15 

Februari 2009, rumah sakit ini merupakan pengembangan dari Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping adalah salah satu  rumah sakit  swasta di Yogyakarta yang 

merupakan amal usaha Pimpinan Pusat Penyerikatan Muhammadiyah, 

selain memberikan pelayanan kesehatan juga digunakan sebagai tempat 

pendidikan bagi dokter dan perawat. Visi yang dimiliki RS PKU 

Muhammadiyah Gamping, yaitu menjadi rumah sakit Islam rujukan 

terpercaya dengan kualitas pelayanan dan pendidikan kesehatan yang 

Islami, aman, profesional, cepat, nyaman dan bermutu.  

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 168 perawat 

dengan tingkat pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 122 perawat, Sarjana 

Keperawatan sebanyak 45 perawat dan spesilis keperawatan sebanyak 1 

perawat. Setiap tindakan keperawatan di rumah sakit tersebut memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk tindakan keperawatan dalam 

pemenuhan activity daily living pasien seperti makan, mandi, berpakaian, 
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berpindah dan toileting. Pengawasan perawat dalam melakukan tindakan 

maupun menjalankan tugasnya di monitoring oleh supervisi atau kepala 

ruang di setiap bangsal rawat inap, selain itu pihak rumah sakit juga 

memberikan reward dan punishment kepada seluruh tenaga kesehatan di 

rumah sakit tersebut termasuk kepada perawat, adapun reward yang 

biasanya diberikan adalah kesempatan tenaga keseahatan termasuk perawat 

untuk diberikan kesempatan gratis mengikuti pelatihan bahkan diberikan 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan punishment yang 

diberikan berupa surat peringatan dan skorsing. 

Ruang rawat yang terdapat di RS PKU Muhammadiyah Gamping 

memiliki berbagai macam kelas sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang 

dimiliki pasien seperti ruang perawatan kelas I, ruang perawatan kelas II 

dan ruang perawatan kelas III, dengan jumlah bed pasien sebanyak 155 

tempat tidur. Walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada 

setiap kelas seperti jumlah bed pasien tiap kamar dan fasilitas televisi untuk 

setiap kelasnya namun untuk menjaga privasi pasien, setiap tempat tidur 

dalam satu kamar rawat inap ditutup oleh tirai dan fasilitas pemenuhan 

kebutuhan pasien antar kelas sama, seperti kamar mandi di setiap ruang 

rawat inap dengan fasilitas shower dan baskom untuk pasien yang tidak 

dapat berjalan ke kamar mandi, air panas dan air dingin di setiap kamar 

mandi, serta paket mandi individu seperti sabu, sikat gigi, pasta gigi dan 

shampo. 
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2. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping 

pada bulan April 2016 sampai Mei 2016 dengan jumlah respondend 55 

orang. Responden daam penelitian ini adalah pasien rawat inap dengan 

fraktur ekstremitas. Karakteristik responden dalam penelitian ini 

dikelompokkan berdasarkan usia, lama dirawat, jenis kelamin, tingkat 

Pendidikan dan tulang yang patah. Karakteristik responden dalam peneitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

a. Karakteristik Responden berdasarkan usia 

Data karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini di 

bagi menjadi 3 kategori yaitu dewasa awal (18-40 tahun), dewasa madya 

(40-60 tahun) dan dewasa lanjut (>60 tahun). 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping 

Bulan April-Mei 2016 (n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 18-40 Tahun 35 63,6 

2 40-60 Tahun 17 30,9 

3 >60 Tahun 3 5,5 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 

 

Dilihat secara kesuluruhan bahwa karakteristik pasien fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2016 terbanyak 

adalah responden dengan kategori usia Dewasa Awal (18-40 tahun) 

yaitu 35 responden (63,6%). 
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b. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin 

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada 

penelitian ini di bagi menjadi 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. 

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping Bulan April-Mei 2016 (n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 Laki-laki 29 52,7 

2 Perempuan 26 47,3 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 

 

Dilihat secara kesuluruhan bahwa karakteristik pasien fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2016 terbanyak 

adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 29 responden 

(52,7%). 

c. Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada 

penelitian ini diukur berdasarkan lulusan pendidikan terakhir yang telah 

ditempuh oleh pasien dan di bagi menjadi 2 kategori yaitu tingkat 

pendidikan rendah (SD, SMP, SMA/SMK) dan tingkat pendidikan 

tinggi (D3, S1,S2 & S3) 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping Bulan April-Mei 2016 (n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 Tingkat pendidikan rendah 43 78,2 

2 Tingkat pendidikan tinggi 12 21,8 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 
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Dilihat secara kesuluruhan bahwa karakteristik pasien fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2016 terbanyak 

adalah responden dengan kategori tingkat pendidikan rendah yaitu 43 

responden (78,2%). 

d. Karakteristik Responden berdasarkan lama dirawat 

Data karakteristik responden berdasarkan lama dirawat pada 

penelitian ini dikategorikan menggunakan metode cutting point menjadi 

2 kategori yaitu dirawat selama 2 hari dan dirawat 3 hari atau lebih. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping Bulan April-Mei 2016 (n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 2 hari 35 63,6 

2 ≥3 hari 20 36,4 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 

 

Dilihat secara kesuluruhan bahwa karakteristik pasien fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2016 terbanyak 

adalah responden yang sudah dirawat selama 2 hari yaitu 35 responden 

(63,6%). 

e. Karakteristik Responden berdasarkan jenis tulang yang patah 

Data karakteristik responden berdasarkan jenis tulang yang patah 

pada penelitian ini di bagi menjadi 2 kategori yaitu ekstremitas atas 

(tulang humerus, tulang radius, tulang ulnaris dan tulang karpal) dan 

ekstremitas bawah (tulang femur, tulang tibia, tulang fibula dan tulang 

patella). 
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Tulang yang Patah di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping Bulan April-Mei 2016 (n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 Ekstremitas atas 27 49,1 

2 Ekstremitas bawah 28 50,9 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 

 

Dilihat secara kesuluruhan bahwa karakteristik pasien fraktur di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2016 terbanyak 

adalah responden dengan jenis fraktur tulang ekstremitas bawah yaitu 

28 responden (50,9%). 

3. Tindakan keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien 

Data Tindakan Keperawatan dalam Pemenuhan ADL Pasien Fraktur 

dalam analisis pada penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu baik, 

cukup dan kurang. Hasil uji univariat data Tindakan Keperawatan dalam 

Pemenuhan ADL Pasien Fraktur dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Distribusi Tindakan Keperawatan dalam Pemenuhan ADL 

Pasien Fraktur PKU Muhammadiyah Gamping Bulan April-Mei 2016 

(n=55) 

No Data Karakteristik Frekuensi Prosentase 

1 Kurang 14 25,5 

2 Cukup 37 67,3 

3 Baik 4 7,3 

 Total 55 100 

Sumber data : 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa gambaran tindakan 

keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien fraktur di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping adalah cukup, yaitu 37 responden (67,3%). 
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4. Tindakan keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien pada seluruh 

responden 

Tabel 4.7 Distribusi Tindakan Keperawatan dalam Pemenuhan ADL 

Pasien Fraktur PKU Muhammadiyah Gamping Tiap Kategori Bulan 

April-Mei 2016 (n=55) 

Sumber data: 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pemenuhan kategori ADL dari 

presentasi terendah terpenuhinya adalah kategori mandi dan kebersihan diri 

(32,4%), penggunaan toilet (35%), berpakaian (54,5%), makan (43,9%) dan 

berpindah (60%). 

B. Pembahasan  

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas berusia 18-40 

tahun. Pengkategorian usia pada penelitian ini didasarkan pada 

pembagian usia menurut Hurlock (1991) dimana dari sudut pandang 

psikologi perkembangan manusia, masuk kedalam kategori masa 

dewasa awal dan kebiasaan berfikir rasional meningkat secara tetap 

pada masa dewasa awal dan tengah, cara berfikir yang rasional ini 

memungkinkan mereka untuk mampu menginterpretasikan stimulus 

Kategori ADL Jumlah 

Tindakan 

Nilai 

Maksimal 

Tindakan 

Presentase 

Terpenuhi 

(%) 

Kategori 

pemenuhan 

Makan 145 330 43,9 Cukup 

Mandi & Kebersihan Diri 107 330 32 Kurang 

Berpakaian 90 165 54,5 Cukup 

Berpindah 132 220 60 Cukup 

Penggunaan Toilet 77 220 35 Cukup 
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yang diterima sehingga bisa memberikan persepsi yang positif terhadap 

tindakan keperawatan yang diterimanya. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2013) bahwa orang dengan 

usia tersebut umumnya merasa rentan dan sangat sensitif terhadap 

bantuan yang diterimanya selama dirinya dirawat. Peneliti 

menyimpulkan bahwa pasien dengan usia 18-40 sudah mampu berfikir 

rasional & sensitif terhadap bantuan yang diterimanya sehingga 

memungkinkan persepsinya positif. 

b. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas 

berjenis kelamin laki-laki, dimana pada persepsi pasien laki-laki lebih 

general dalam mempersepsikan keadaan, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Manurung (2013) perempuan memang lebih sensitif 

daripada laki-laki sehingga dalam mempersepsikan suatu keadaan 

biasanya perempuan lebih peka namun bila suatu keadaan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan maka wanita memberikan persepsi 

negatif lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Persepsi negatif 

merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu 

dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan 

dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada (Robbins, 

2002). Peneliti menyimpulkan, persepsi pasien dengan jenis kelamin 

laki-laki cenderung lebih cepat memberikan persepsi positif dibanding 
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perempuan, walaupun tingkat kepekaan dalam menerima bantuan laki-

laki cenderung lebih rendah dibanding perempuan. 

c. Tingkat Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas 

dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan seseorang akan 

berpengaruh dalam mempersepsikan sesuatu, semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka kesempatan dia untuk memperoleh 

informasi dan pengetahuan akan semakin lebar, sehinga seseorang 

dengan pendidikan yang tinggi dapat memberikan respon yang lebih 

rasional terhadap informasi yang datang (Anjaryani, 2009). Cara 

berfikir yang lebih rasional ini memungkinkan mereka untuk mampu 

menginterpretasikan stimulus yang diterima sehingga bisa memberikan 

persepsi yang positif terhadap tindakan keperawatan yang diterimanya. 

Pernyataan ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fauziah (2012) yang menyatakan pengetahuan akan mempengaruhi 

responden dalam menilai pelayanan keperawatan yang di terima. 

Kesimpulannya semakin tinggi tingkat pendidikan pasien 

memungkinkan untuk memberikan persepsi positif terhadap tindakan 

keperawatan yang di berikan oleh perawat begitupun sebaliknya 

semakin rendah tingkat pendidikan pasien, memungkinkan persepsinya 

terhadap tindakan keperawatan yang diterimanya adalah negative. 

Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi pasien dengan tingkat 

pendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih besar dalam 
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memberikan persepsi negatif dibanding dengan pasien dengan tingkat 

pendidikan tinggi. 

d. Lama Dirawat 

Karakteristik responden berdasarkan lama dirawatnya mayoritas 

responden dengan pasien yang sedang rawat inap hari ke 2. Sesuai 

dengan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 

pengalaman dan pengetahuan, maka pada pasien fraktur yang dirawat 

inap hari kedua persepsi mereka cenderung positif karena pasien sudah 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan seiring hari perawatannya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Robbins (2002) yaitu salah satu 

penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya 

pengetahuan serta pengalaman individu terhadap objek yang 

dipersepsikan. Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi pasien yang 

sudah di rawat selama 2 hari cenderung positif. 

e. Tulang yang Patah 

Karakteristik responden berdasarkan tulang yang patah mayoritas 

adalah fraktur ekstremitas bawah. Sesuai faktor yang mempengaruhi 

persepsi pasien terhadap tindakan keperawatan yang diterimanya, jenis 

fraktur tidak mempengaruhi persepsi pasien dalam mempersepsikan 

tindakan yang diterimanya namun persepsi pasien terhadap kebutuhan 

secara umum, persepsi pasien dengan fraktur ekstremitas bawah 

cenderung positif, hal ini sesuai dengan pernyataan Leafit (1997) dalam 

Susanto (2014) individu cenderung melihat kepada hal-hal yang mereka 
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anggap akan memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka dan 

mengabaikan hal-hal yang dianggap merugikan/mengganggu. Pada 

pasien fraktur mereka mengalami gangguan dalam memenuhi 

kebutuhannya dasarnya sendiri maka dari itu tindakan keperawatan 

yang diberikan akan memberikan persepsi positif pada pasiennya. Hal 

ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah 

(2012) yang menyatakan sebagian besar pasien berpersepsi positif 

terhadap peran perawat pemberi asuhan keperawatan. 

 

2. Tindakan keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien 

Hasil data penelitian tindakan keperawatan dalam pemenuhan ADL 

Pasien Fraktur pada 55 pasien menggambarkan sebagian besar responden 

mendapatkan tindakan keperawatan dalam pemenuhan activity daily living 

atau aktivitas kehidupan sehari-hari dalam kategori cukup. artinya perawat 

di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping berperan cukup dalam 

membantu memenuhi kebutuhan ADL pasien fraktur. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlin & Joeharno (2014) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kinerja pada 

kategori cukup (64,8%) yang memberikan gambaran tentang kemampuan 

tenaga perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal 

kepada pasien dan keluarganya. 

Walaupun hasil penelitian ini sudah sesuai dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Orem tentang perawat harus berperan dalam memenuhi 

kebutuhan perawatan diri pasien untuk menerapkan kemandirian dan 
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kesehatan yang optimal, namun hasil penelitian ini masih menunjukkan 

peranan perawat dalam dalam kategori cukup yang diharapkan peranan 

perawat dalam pemenuhan kebutuhan ADL pasien dalam kategori tertinggi 

yaitu baik.  

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam memberikan tindakan 

keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien menurut Erlin (2008) 

dalam Amirullah (2013) adalah tingkat pendidikan dan lama kerja. Tingkat 

pendidikan menurut Grossmann (1999) dalam Faizin dan Winarsih (2011), 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan 

untuk mengembangkan diri, hal tersebut juga berhubungan dengan 

pernyataan Tanjary (2009) yang menyebutkan bahwa pendidikan perawat 

juga berpengaruh terhadap kinerja karena semakin tinggi pendidikan yang 

ditempuh semakin banyak ilmu pengetahuan serta keterampilan yang 

dimiliki sehingga akan dapat membantu dalam meningkatkan atau 

mengembangkan kinerjanya (Tanjary 2009, dalam Amirullah, 2013). 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 168 perawat dengan 

tingkat pendidikan perawat D3 sebanyak 122 perawat, sarjana sebanyak 45 

perawat dan perawat spesialis sebanyak 1 perawat, tingkat pendidikan 

perawat sarjana dan spesialis yang masih jauh lebih sedikit dibanding 

perawat vokasi inilah yang menyebabkan peranan perawat dalam memenuhi 

kebutuhan pasien belum bisa maksimal. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Kumajas dkk (2014) hasil penelitian menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai p=0,000<0,05, yang menunjukan adanya hubungan yang 
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bermakna antara tingkat pendidikan dengan kinerja perawat dalam 

memberikan tindakan keperawatan dan terdapat 14 (73,7%) perawat dengan 

tingkat pendidikan rendah memiliki kinerja yang kurang dan 16 perawat 

(100%) dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kinerja yang baik. 

Faktor yang mempengaruhi perawat dalam memberikan tindakan 

keperawatan lainnya adalah lama kerja perawat, semakin lama seseorang 

bekerja semakin tinggi pula produktivitas yang diharapakan darinya karena 

semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik dalam 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya (Siagian, 2003 dalam 

Amirullah, 2013). Jumlah perawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun kerja sebanyak 111 

perawat sedangkan perawat yang sudah berkerja lebih dari 5 tahun 

berjumlah 56 perawat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan kinerja perawat belum bisa maksimal, hal ini didukung oleh 

penelitian yang dlakukan oleh Dewi (2015) dengan hasil masa sebagian 

besar responden perawat yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun 

(57,5%) diketahui memiliki kinerja yang tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi perawat dalam memberikan tindakan 

keperawatan lainnya adalah usia, menurut Nugroho (2004) yang 

menyatakan umur mempengaruhi fisik dan psikis seseorang, dimana dengan 

bertambahnya usia seorang perawat cenderung mengalami perubahan 

potensi kerja. Perawat yang lebih senior cenderung lebih baik prestasinya 

karena mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 
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mereka cenderung lebih stabil emosinya sehingga dapat bekerja lebih 

lancar, teratur dan mantap. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Gibson dalam Nugroho (2004) yang menyatakan ada 

hubungan umur dengan kinerja perawat yang positif, dari jumlah seluruh 

perawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping perawat dengan usia 

dibawah 30 tahun berjumlah 116 perawat, sedangkan perawat yang berusia 

diatas 30 tahun berjumlah 52 perawat. Perawat yang berusia diatas 30 tahun 

jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding perawat yang berusia dibawah 30 

tahun, hasil didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) 

dengan hasil responden perawat yang berusia >30 tahun (55,9%) diketahui 

memiliki kinerja yang tinggi. hal ini akan berpengaruh pada kinerja perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan seperti yang dinyatakan oleh 

Erickson dan Grove (2007) penelitiannya menemukan bahwa perawat yang 

berusia di atas 30 tahun memiliki kemampuan untuk manajemen untuk yang 

lebih baik dibandingkan perawat yang berusia kurang dari atau sama dengan 

30 tahun. Demikian sehingga hasil persentase perawat berusia lebih dari 30 

tahun yang mencapai 55,7% dalam penelitian ini kemungkinan berperan 

dalam menyumbangkan tingginya persentase perawat dengan kinerja yang 

tinggi pada penelitian ini.  

Hasil observasi peneliti selama melakukan penelitian adalah fasilitas, ada 

beberapa fasilitas yang menurut peneliti belum terpenuhi secara maksimal 

untuk menunjang pemenuhan kebutuhan ADL seluruh pasien, salah satunya 

adalah pemberian paket kebutuhan individu untuk mandi seperti sabun, 
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sikat gigi, pasta gigi dan shampo, peneliti menemukan pada beberapa pasien 

kelas rawat inap 3 hingga hari ke 2 perawatan tidak mendapatkan kebutuhan 

mandi individu, hal ini menjadi salah satu alasan kurangnya pemenuhan 

kebersihan diri & mandi pada pasien oleh perawat. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Mathius dkk (2014) yang menyatakan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang merasa fasilitas kerja 

di Rumah Sakit cukup sebanyak 81 orang (86,2%) dengan nilai þ = 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara fasilitas 

kerja dengan kinerja perawat di RS. Bhayangkara Makassar. 

3. Tindakan keperawatan dalam pemenuhan ADL pasien pada seluruh 

responden 

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan ADL paling sedikit dipenuhi 

oleh perawat adalah kategori mandi, selain itu kategori ini adalah satu-

satunya kategori yang dipenuhi oleh perawat dalam kategori kurang. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosanna (2013) 

dengan hasil bahwa seluruh reponden perawat 100% (20 orang) berperan 

baik dalam kebersihan diri pasien sebesar. Kurangnya peran perawat dalam 

pemenuhan ADL kategori mandi & kebersihan diri menurut peneliti 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan fasilitas. Fasilitas 

penunjang yang diberikan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping 

dalam pemenuhan kebutuhan ADL mandi pasien seperti kamar mandi di 

setiap kamar, air hangat dan dingin menggunakan shower atau baskom, 

serta waslap secara keseluruhan sudah terpenuhi hanya saja peneliti 
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menemukan beberapa pasien tidak mendapatkan paket mandi individu 

seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, shampoo dan handuk. Fasilitas 

adalah sarana yang digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk membantu 

kelancaran kegiatan pelayanan. Jika dalam melaksananakan perawatan 

dengan keterbatasan sarana dan peralatan maka sangat mempengaruhi 

keberhasilan tindakan tersebut. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian Aridah (2008), yang menyatakan yaitu ada hubungan yang 

bermakna antara fasilitas penunjang dengan pelaksanaan proses 

keperawatan di Ruang meranti, kenanga, dan Cempaka BPRS Dadi 

Makassar dan diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lumembang (2012) yang menyatakan dari 10 responden perawat dengan 

ketersediaan fasilitas yang cukup terdapat 6 responden yang perannya 

terlaksana, hal ini menggambarkan bahwa dengan fasilitas yang cukup 

tersedia dapat digunakan oleh responden dalam melakukan tindakan-

tindakan keperawatan salah satunya tindakan pemenuhan kebutuhan 

personal hygiene klien.  

Kategori ADL selanjutnya adalah kategori toileting, kategori ini adalah 

kategori presentase terendah yang terpenuhi urutan kedua, walaupun sudah 

masuk dalam kategori cukup, diharapkan para perawat dapat memenuhi 

kebutuhan ADL toileting, dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada 

lampiran 6, diketahui tindakan dengan jumlah terendah dilakukan oleh 

perawat pada ADL toileting adalah tindakan perawat dalam membantu 

pasien menyiram dan membantu pasien cebok. Walaupun menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni (2011) yang menyatakan rata-rata 

pasien menunjukkan kesulitannya dalam beradaptasi dengan orang lain untuk 

membantunya memenuhi kebutuhan eliminasi karena malu terlihat area 

privasinya sehingga untuk kebutuhan ini pasien lebih nyaman untuk dibantu 

keluarga. Menurut peneliti perawat seharusnya tetap menawarkan bantuan 

untuk membantu menyiram bab/bak jika pasien melakukannya di kamar mandi 

dan menawarkan bantuan untuk membantu pasien cebok. 

Kategori ADL selanjutnya adalah kategori makan dari hasil penelitian 

yang dapat dilihat pada lampiran 6, diketahui tindakan dengan jumlah 

terendah dilakukan oleh perawat pada ADL makan adalah perawat belum 

memberikan informasi tentang posisi yang benar untuk makan di tempat 

tidur. Menurut peneliti hal ini disebabkan karena pengalaman kerja perawat 

yang masih kurang. Mayoritas perawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping memiliki masa bekerja selama 1-5 tahun. Pengalaman kerja 

adalah waktu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas yang dibebankan 

kepadanya (Supono, dalam Pajar 2008). Pendapat lain menyatakan bahwa 

pengalaman kerja adalah lamanya seseorang melaksanakan frekuensi dan 

jenis tugas sesuai dengan kemampuannya (Syukur, 2001). Kurangnya 

pengalaman kerja perawat inilah yang menjadi faktor perawat belum 

maksimal dalam memenuhi kebutuhan ADL pasien kategori makan.  

Kategori ADL selanjutnya adalah kategori berpakaian, dari hasil 

penelitian yang dapat dilihat pada lampiran 6, diketahui tindakan dengan 

jumlah terendah dilakukan oleh perawat pada ADL berpakaian adalah 
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pemberian informasi tentang pakaian yang dianjurkan untuk dipakai pasien. 

Menurut peneliti seharusnya perawat memberikan informasi mengenai 

pakaian yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dipakai, terlebih lagi 

pada pasien fraktur ekstremitas atas, mereka mengalami kesulitan untuk 

mengganti pakaian jika salah dalam pemelihan pakaian. 

Kategori ADL selanjutnya adalah kategori berpindah, kategori ini adalah 

kategori ADL paling tinggi tingkat pemenuhannya oleh perawat pada 

penelitian ini, namun walaupun menjadi kategori tertinggi, pemenuhan 

ADL berpindah masih dalam kategori cukup, yang diharapkan pemenuhan 

seluruh ADL dalam kategori baik, terlebih pemenuhan ADL berpindah 

tidak hanya untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan dasarnya saja, tetapi 

juga sebagai pemenuhan kebutuhan rehabilitasi pasien fraktur, seperti 

pendapat Lestari (2012) dalam penelitiannya yang menyatakan pasien 

masih mempunyai kekhawatiran kalau tubuh digerakkan pada posisi 

tertentu pasca operasi akan mempengaruhi luka operasi yang masih belum 

sembuh yang baru saja selesai dikerjakan. Padahal tidak sepenuhnya 

masalah ini perlu dikhawatirkan, bahkan justru hamper semua jenis operasi 

membutuhkan mobilisasi atau pergerakan badan sedini mungkin 

(Ekakusmawan, 2008). Disamping itu dengan adanya intervensi langsung 

yang dilakukan perawat dalam memberikan perhatian pada mobilisasi dini 

menyebabkan pasien/responden mernjadi lebih berani dan tidak merasa 

khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka menjadi lebih 

semangat melakukan latihan aktivitas dan kondisi tersebut dapat 
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meningkatkan motivasi dan kemandirian pasien, dengan demikian pasien 

dapat cepat dipulangkan, lama hari rawat pasien post operasi fraktur 

ekstremitas bawah dapat dipersingkat, sehingga biaya perawatan dan 

pengobatan dapat pula diminimalkan. 


