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Abstrak
Kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak
menyenangkan, yakni menggambarkan keadaan kekhawatiran, kegelisahan yang
tidak menentu, dan terkadang disertai dengan keluhan fisik. Penelitian ini untuk
mengetahui adanya pengaruh pemutaran video pendek terhadap tingkat
kecemasan pada pasien menunggu di instalasi rawat jalan rumah sakit. Desain
penelitian ini menggunakan quasy experiment. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 367
responden. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner tingkat kecemasan
State Trait Anxiety Inventory (STAI). Analisa univariat menunjukan gambaran
kecemasan pada pasien menunggu sebelum dilakukan pemutaran video pendek
kesehatan adalah 210 responden (57,4%) kecemasan sedang sedangkan 157
responden (42,8%) kecemasan ringan. Gambaran kecemasan pada pasien
menunggu sesudah dilakukan pemutaran video pendek kesehatan adalah 331
responden (90,2%) kecemasan ringan sedangkan 36 responden (9,8%) kecemasan
sedang. Terdapat pengaruh pemutaran video pendek kesehatan terhadap tingkat
kecemasan pada pasien menunggu di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit RSUD
Kajen Kabupaten Pekalongan di dapatkan nilai p value 0,000. Berdasarkan hasil
penelitian, maka disarankan rumah sakit untuk melakukan pemutaran video
pendek kesehatan bagi pasien yang sedang menunggu diinstalasi rawat jalan
rumah sakit.
Kata kunci

: Tingkat kecemasan dan Video kesehatan

Abstract

Anxiety is an individual's response to an unpleasant situation, which describes a
state of concern, uncertain worry, and sometimes accompanied by physical
complaints. The objective of this study was to determine the effect of a health
short video playback on the level of anxiety in patients waiting at the hospital care
installation. This study was a quasy experimental research. The sample were
chosen by using an accidental sampling technique with a total sample of 367
respondents. In collecting the data, this study used an anxiety questionnaire State
Trait Anxiety Inventory (STAI). The univariate analysis showed that the anxiety
levels of patients waiting before watching the short video were in moderate level
(57.4% respondents) and low ( 42.8% respondents). Anxiety level of patients
waiting after watching the short video were low (90.2% respondents) and
moderate (9.8% respondents). The p value was 0.000 meaning that the video
playing had strong influence toward the level of anxiety of patients waiting in
hospital care of RSUD Kajen Pekalongan Regency. Based on the result of the
study, it is recommended that hospitals play the video for patients who are waiting
at the hospital care installation.
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dilakukan pemutaran video pendek

terdapat Pengaruh Distraksi Video

kesehatan pada Pasien Menunggu

Film Kartun Terhadap Kecemasan

di Instalasi Rawat Jalan yang

pada Anak.

memiliki

Menurut hasil pengamatan
peneliti,

sedang 9,8%

kecemasan

dan kecemasan

dilakukan

ringan 90,2%. Kecemasan ringan

pemutaran video pendek kesehatan

pada pasien menunggu di Instalasi

pada Pasien Menunggu di Instalasi

Rawat Jalan seperti ketegangan

Rawat Jalan yang memiliki Tingkat

dalam

kecemasan sedang 57,2%

dan

pemeriksaan,

39,8%.

menyebabkan

kecemasan

sebelum

Tingkat

ringan

menunggu

proses

ansietas
individu

ini
menjadi

Kecemasan sedang pada pasien

waspada dan meningkatkan lapang

menunggu di Instalasi Rawat Jalan

persepsinya (Arsyad, 2017).

diakibatkan individu yang berfokus
pada

hal

yang

Hal tersebut terbukti dari

penting

dan

pengamatan peneliti

yang

lain,

penelitian

bahwa

dalam hal ini responden lebih fokus

dilakukan

pemutaran

pada hal – hal yang terkait dengan

kesehatan

pemeriksaan seperti nomer antrian,

mengalami

mempersampingkan

responden

dari

hasil

sebelum
video
cenderung

kecemasan

sedang

sedangkan

setelah

dilakukan

Sebelum Dilakukan Pemutaran

pemutaran video pendek kesehatan

Video

responden cenderung mengalami

sebanyak

kecemasan

(57,4%) mengalami kecemasan

ringan.

Hal

ini

Pendek

Kesehatan

210

responden

dikarenakan pemutaran video dapat

sedang

berdampak

untuk

responden (42,8%) mengalami

dan

kecemasan ringan pada Pasien

bagi

Menunggu di Instalasi Rawat

positif

meningkatkan

informasi

pengetahuan

kesehatan

sedangkan

masyarakat atau untuk memberikan

Jalan

informasi

Kabupaten

mengenai

kesehatan

di

RSUD

157

Kajen

Pekalongan

yang akan berdampak responden

sebelum dilakukan pemutaran

yang

video pendek kesehatan.

tadinya

mengalami

kecemasan sedang dapat berkurang
kecemasannya

dengan

adanya

2. Gambaran

Kecemasan

Pada

Pasien Menunggu di Instalasi

pengaruh pemutaran video tersebut

Rawat

yang dapat mengalihkan fokus

Kabupaten

responden saat menunggu proses

Sesudah Dilakukan Pemutaran

pengobatan

Video

dan

pemeriksaan

(Arsyad, 2017).

Jalan

sebanyak

RSUD

Kajen

Pekalongan

Pendek

Kesehatan

331

responden

(90,2%) mengalami kecemasan
Simpulan

ringan sedangkan 36 responden

1. Gambaran

Kecemasan

Pada

(9,8%) mengalami kecemasan

Pasien Menunggu di Instalasi

sedang pada Pasien Menunggu

Rawat

di Instalasi Rawat Jalan di

Jalan

Kabupaten

RSUD

Kajen

Pekalongan

RSUD

Kajen

Kabupaten

Pekalongan sesudah dilakukan

kecemasan

pemutaran

Menunggu di Instalasi Rawat

video

pendek

kesehatan.

pada

Pasien

Jalan

3. Pengaruh

Pemutaran

Video

3. Bagi Rumah sakit

Pendek Kesehatan Terhadap

Diharapkan penelitian ini dapat

Tingkat

dijadikan

Kecemasan

Pada

masukan

Pasien Menunggu Di Instalasi

instansi

Rawat

sakit

penanganan kecemasan pada

kabupaten

pasien yang menjalani rawat

pekalongan didapatkan nila p

jalan untuk mengurangi tingkat

value 0,000.

kecemasan yang dialami pasien

Jalan

RSUD

Rumah

kajen

Saran

kesehatan

pihak
tentang

menunggu di instalasi rawat

1. Bagi profesi keperawatan

jalan

Diharapkan penelitian ini dapat
menjadikan masukan informasi

4. Bagi peneliti lain

bagi institusi kesehatan tentang

Penelitian

penanganan kecemasan bagi

harapkan dapat meneliti tentang

responden

menjalani

variebel lain seperti dukungan

pengobatan saat di Instalasi

keluarga dan motivasi yang

Rawat Jalan

dapat mengetahui lebih dalam

yang

2. Bagi Institusi Pendidikan

selanjutnya

di

tentang kecemasan pada Pasien

Diharapkan penelitian ini dapat

Menunggu di Instalasi Rawat

dijadikan

Jalan.
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