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Hubungan Caring Perawat dengan Tingkat Kecemasan Orangtua Terkait 

Hospitalisasi Anak di Ruang Melati RSUD Kota Bekasi 2013 

ErnauliMeliyana 

ABSTRAK 

Kecemasan merupakan respon emosional yang sering dialami  orangtua saat hospitalisasi anak. 

Hospitalisasi anak mengakibatkan tingkat kecemasan orangtua meningkat. Caring perawat 

merupakan salah satu faktor yang  menurunkan tingkat kecemasan pada orangtua yang 

mengalamihospitalisasipadaanaknya. Tujuandalampenelitianiniadalah mengetahui hubungancaring 

perawat dengan tingkat kecemasan orangtua terkait hospitalisasi anak di Ruang Melati RSUD Kota 

Bekasi 2012.Metode penelitianinimenggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross-

sectional dan teknik pengambilan sampel non probability sampling dengan teknik purposive 

sampling. Data dianalisis menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji chi square.Berdasarkan 

hasil analisa data menggunakan uji analisis chi squarepadatingkatkemaknaan 95% (0,05) diperoleh 

hasil P value: 0,000.Ada hubungan Caring perawat dengan tingkat kecemasan orangtua terkait 

hospitalisasi anak di Ruang Melati RSUD Kota Bekasi. 

Kata Kunci:Hospitalisasi, Caring perawat, Tingkatkecemasan orangtua. 

 

ABSTRACK 

Anxiety is a parents emotional respone about their child in hospitalization. Child hospitalization 

caused to increasing anxiety level of child and parents. Nurse’s care is one of factors that can reduce 

level of parents anxiety when their child in hospitalization.The aim of research is identification 

Relationof Nurse’s care with Parent’s anxiety levelabout child hospitalization inMelati ward Bekasi 

General Hospital 2012.The Methode of Research’suseddescriptif analytic design with cross sectional 

method, sampling method used non probability sampling with purposive sampling methode. Datas 

analyze used chi square analyze with computer statistical software.Based on chi square statistical 

analyze with confidence interval 95% (0,05) the result show that p value : 0,000. There is Relationof 

Nurse’s care with Parent’s anxiety levelabout child hospitalization inMelati ward Bekasi General 

Hospital. 

Keyword: Hospitalization, Nurse’s Care, parent’s anxiety 
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PENDAHULUAN 

Keperawatan merupakan suatu profesi yang 

berlandaskan pada pedoman kode etik 

keperawatan, dimana tugas dan fungsi 

perawat secara holistik telah tercantum 

didalamnya. Seorang perawat harus mampu 

menjalankan peran yang sesuai dengan kode 

etik dan landasan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. Seorang perawat membutuhkan 

kemampuan untuk memperhatikan orang 

lain, keterampilan intelektual, teknikal dan 

interpersonal yang tercermin dalam caring 

atau kasih sayang dalam menjalankan fungsi 

dan perannya. Keperawatan dan caring 

merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan 

dan pada saat yang sama mengindikasikan 

bahwa beberapa aktivitas praktik harus 

didasarkan pada caringKlienakan mengeluh 

apabila caring yang dirasakan tidak 

memberikan nilai kepuasan. Kepuasan klien 

merupakan salah satu indikator dari mutu 

pelayanan keperawatan, oleh 

karenanyaperilaku caring perawat sangat 

dibutuhkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan.
1
 

Dirumah sakit, caring diartikan sebagai 

suatu moral imperatifyang artinya bentuk 

moral, sehingga dalam menjalankan 

perannya perawat harus  terdiri  dari orang 

yang bermoral baik dan memiliki 

kepedulian terhadap kesehatan klien, yang 

mempertahankan martabat dan menghargai 

klien sebagai seorang manusia. Tetapi 

sebaliknya jika caring dirasakan kurang, 

maka hal ini cenderung menjadi faktor 

penyebab kecemasan orangtua terkait 

hospitalisasi anak.
2 

Perawatdalammenjalankanasuhankeperawat

anharusmengaplikasikancaring.Karenajikas

eorangperawatmenerapkancaringdalamasuh

anyaberartiperawattersebutsudahmelakukan

perawatan yang baikuntukklienya. Caring 

dariseorangperawatdipengaruhiolehtigafakto

ryaitu: faktorindividu yang 

terdiridarikemampuandanketerampilanlatarb

elakangpendidikandandemografis, 

faktorpsikologis yang 

terdiridarisikapkepribadianbelajardanmotiva

si, faktororganisasi yang 

terdiridarisumberdayakepemimpinanimbala

nstrukturdandesainpekerjaan.
3
Fenomena 

yang ada dalam tatanan pelayanan kesehatan 

pediatrik perawat kurang memperhatikan 

caring perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan, hal ini akan mempengaruhi 

kecemasan orangtua terhadap  hospitalisasi 

anaknya.
4 

Anak yang menjalani perawatan di rumah 

sakit (hospitalisasi) akan mengalami 

kecemasan dan stres. Respon emosi 

terhadap penyakit sangat bervariasi 

tergantung pada usia dan pencapaian tugas 

perkembangan.
5
Apabila anak stres atau 

cemas selama perawatan, Orangtua menjadi 

cemas pula, Kecemasan orangtua akan 

membuat tingkat kecemasan anak semakin 

meningkat. Oleh karena itu anak bukan 

orang satu satunya yang harus bersiap 

sebelum masuk rumah sakit. Namun 

orangtua juga harus siap, Karena sikap 

orangtua memainkan peranan penting dalam 

perawatan anaknya.
6
 

Respon kecemasan merupakan perasaan yang 

paling umum dialami oleh orangtua ketika 

ada masalah kesehatan pada anaknya. Hal 

itu dapat disebabkan oleh beberapa sebab, 

seperti penyakit kronis, perawatan (caring) 

yang kurang menyenangkan, tingkat 

ekonomi keluarga, yang semuanya dapat 

berdampak pada proses penyembuhan.
7
Bila 

kecemasan orangtua terabaikan oleh 

perawat akan menyebabkan orangtua 

menjadi gelisah, tidak sabar, keadaan resah, 

kurang wawasan, mereka dapat bereaksi dan 

menanggapi suatu gejala secara berlebih, 

menjadi mudah tersinggung, menderita 

ganguan tidur, atau kecemasan lainnya. 

Apabila kecemasan orangtua berlanjut tanpa 

adanya intervensi maka akan mempengaruhi 

terhadap perawatan anaknya. Peran orangtua 

sangat penting terhadap perkembangan 

kondisi anaknya, peran orangtua yang 

positif akan sangat membantu terhadap 

tindakan yang dilakukan, akan 

mempermudah terapi yang diberikan 

sehingga proses penyembuhan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Oleh 

karena itu pembicaraan apapun harus 

melibatkan orangtua.
8
 

Sikap perawat yang hangat, 

bersahabat, penuh pengertian dan tegas, 

klien akan mendapatkan pengalaman 

emosional yang baik. Adanya caring yang 

cukup dari perawat akan meminimalkan 

kejadian kecemasan pada orangtua, artinya 

dalam memberikan caring, perawat 

hendaknya mengerti akan perasaan dan 

kebutuhan klien tanpa membatasi gerakan 

atau lingkup kesehatan klien.
9
 

Di Indonesia telah dilakukan 

penelitian serupa yang dilakukan oleh 

Masruri Efendy, pada tahun 2011 yang 

meneliti tingkat kecemasan orangtua saat 

anaknya dirawat di RSUD DR. Soeroto 

Ngawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara umum orangtua mengalami cemas 

berat (37%), cemas ringan (50%) dan (13%) 

tidak mengalami kecemasan. Orangtua yang 

mengalami hospitalisasi pada anaknya 

sebagian besar akan mengalami kecemasan. 

Tingkat kecemasan orangtua berbeda-beda 

dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Hal 

1 
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inisenadadenganpenelitian Dina (2012) 

denganhasil, hospitalisasi anak 

mempengaruhi tingkat kecemasan orangtua 

sebesar 8.3% dan sisanya 91.7% tingkat 

kecemasan orang tua dipengaruhi oleh 

variabel lain. Hasil uji statistik didapatkan 

ada hubungan yang signifikan antara lama 

rawat anak dengan tingkat kecemasan orang 

tua (p=0.007).  

Selain penelitianpenelitian yang dilakukan 

Dina padatahun 2012, penelitian lain juga 

dilakukan penelitian oleh Mariyam dan Arif  

Kurniawan yang berjudul faktor - faktor 

yang berhubungan dengan tingkat 

kecemasan orangtua terkait hospitalisasi 

anak usia toddler di BRSD RAA Soewonso 

Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang tidak mendapatkan perilaku 

caring perawat cenderung  mengalami 

kecemasan yang lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang memperoleh 

perilaku caring dari perawat. Berdasarkan 

hasil uji analisis didapatkan nilai p value 

sebesar 0,000 (< 0,05) yang secara statistik 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara perilaku caring 

perawat dengan tingkat kecemasan 

orangtua. 

Hasil dari studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

September 2012 di Ruang Melati RSUD 

Kota Bekasi didapatkan data anak yang 

mengalami hospitalisasi pada bulan Juni 

2012 adalah 1248 anak, pada bulan Juli 

adalah 955 anak sedangkan pada bulan 

Agustus adalah 1412 anak. Berdasarkan 

hasil observasi didapatkan data bahwa 

semua anak didampingi oleh orangtuanya 

saat hospitalisasi. Hasil dari wawancara 

kepada 10 responden  mengenai caring 

perawat, bahwa caring perawat di Ruang 

Melati sudah baik tetapi orangtua  mengaku  

hanya sedikit mendapakan  informasi 

terhadap tindakan yang akan dilakukan dan 

kondisi anaknya, sehingga orangtua menjadi 

khawatir dengan keadaan anaknya. Hasil 

observasi tingkat kecemasan orangtua 

didapatkan hasil bahwa8 dari 10 orangtua 

mengalami kecemasan. Menurut informasi 

kepala ruangan Ruang Melati, sekitar 60%-

70% kasus kecemasan orangtua disebabkan 

karena penyakit anaknya dan tindakan 

perawat. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif analitik 

dengan pendekatan cross 

sectionalartinyajenis pengukuran yang 

menekankan waktu pengukuran atau 

observasi data variabel independen dan 

dependen hanya satu kali pada satu saat 

.
10

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh orangtua di Ruang Melati RSUD 

Kota Bekasi yang 

mengalamihospitalisasipadaanaknya, 

padatanggal 2 Desember 

2012sampaidengantanggal 9 Desember 

2012, dengankriteriainkusisampel: Seluruh 

orangtua yang anaknya dirawat di Ruang 

Melati RSUD Kota Bekasidan usia anak 

yang di hospitalisasi usia0-14 tahun.dan 

kriteria eksklusi: Orangtua sakit ketika 

ditelitidanresponden tidak bersedia untuk 

diteliti.  

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling dengan teknik 

purposive sampling, purposive sampling 

adalah suatu teknik penetapan sampel 

diantara populasi sesuai dikehendaki oleh 

peneliti, sehingga sampel tersebut mewakili 

karakteristik populasiyang diketahui 

sebelumnya.
11

Pertimbanganpenelitidalamme

nggunakanteknikpurposive samplingadalah: 

Jumlahresponden yang 

akanditelititidakdapatdiprediksidanwaktupe

nelitian yang terbatas.
 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lembar observasi tingkat 

kecemasan adalah Hamilton Rating Scale 

for Anxiety (HRS-A) dengan 14 pertanyaan 

yang  sudah baku dan lembar kuisioner 

caring perawat yang sudah di uji validitas 

oleh peneliti sebanyak 15 responden di 

Ruang Melati RSUD Kota Bekasi, sebuah 

pertanyaan dikatan valid jika r hitung > r 

tabel (0,33), hasil dari 26 pertanyaan yang 

diuji, pertanyaan yang dinyatakan valid dan 

reabel adalah 18 pertanyan, dengan 

cronbach’s alpha0,921. Uji 

validitassecarakomputerisasi. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis data primer dimana peneliti 

berhadapan langsung dengan responden 

untuk mendapatkan data caring perawat 

melalui kuisioner yang diberikan kepada 

orangtua dan data tingkat kecemasan 

orangtua melalui lembar observasi Hamilton 

Rating Scale for Anxiety (HRS-A).Data akan 

diambil secara primer, langkah pertama 

peneliti akan melakukan pengukuran caring 

perawat kepada orangtua untuk mengetahui 

caring perawat pada terkait hospitalisasi 

anak, langkah selanjutnya, peneliti akan 

memberikan mengobservasi tingkat 

kecemasan orangtua selama  proses 

hospitalisasi pada anaknya. 

Pengolahan data 

dalampenelitianinimenggunakanteknik: 

editing, coding, Entry data, cleaningdan 

tabulatingdengananalisa data menggunakan 

analisa univariatdananalisa bivariat. 
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Etikadalampenelitianiniadalahanonymity, 

comfidentiality, justice. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. AnalisaUnivariat 

1. Distribusi FrekuensiCaringPerawat 

Terkait Hospitalisasi Anak di Ruang 

Melati RSUD Kota Bekasi 2012 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan  Perilaku Caring 

Perawat di Ruang Melati RSUD Kota 

Bekasi 2012 

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan 

cara komputerisasi Gilang  

Rahmatulloh, Desember 2012) 

Hasil Tabel 1 distribusi frekuensi 

menunjukan bahwa dari 50 (100,0%) 

respondendilihat dari caring perawat 

adalah 16 (32,0 %) 

respondenmendapatkan perlakuan 

caring baik, 26(52,0%) 

respondenmendapatkan perlakuan 

caring sedang dan 8 (16,0%) responden 

mendapatkan caringcukup. 

 

2. Distribusi Frekuensi Tingkat 

Kecemasan Orangtua Terkait 

Hospitalisasi Anak di Ruang Melati 

RSUD Kota Bekasi  2012 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat kecemasan 

Orangtua Terkait Hospitalisi Anak di 

Ruang Melati RSUD Kota Bekasi 2012 

 

Tingkat 

kecemasan 

orangtua 

Frekuensi 

(f) 

Presentase 

(%) 

Tidak ada 10 20,0 

Ringan 25 50,0 

Sedang 7 14,0 

Berat 8 16,0 

Sangat berat 0 0,0 

Total 50 100,0 

 

Hasil tabel 2 distribusi frekuensi 

diatas menunjukan bahwa responden dilihat 

dari jumlah50(100,0%)responden yang 

mengalami kecemasan pada saat 

hospitalisasi anak adalah 10 orangtua 

atau(20,0%) tidak merasakan kecemasan, 25 

orangtua atau(50,0%) merasakan kecemasan 

ringan, 7 (14,0%) orangtua  merasakan 

kecemasan sedang, 8 orangtua  atau(16,0%) 

merasakan kecemasan berat dan tidak ada  

orangtua  (0,0%) yang  merasakan 

kecemasan sangat berat. 

 

B. AnalisaBivariat 

 

1. Hubungan CaringPerawat dengan Tingkat Kecemasan Orangtua Terkait Hospitalisasi 

Anakdi Ruang Melati RSUD Kota Bekasi2012 

 

Tabel 3 

Hubungan CaringPerawat Dengan Tingkat Kecemasan Orangtua Terkait Hospitalisasi 

Anak di Ruang MelatiRSUD Kota Bekasi 2012

 

 

 

Hasil analisa bivariat tabel 3 dengan 

menggunakan uji korelasi chi square dengan 

jumlah responden sebanyak 50 orang (n= 50) 

dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa dari 50 (100,0%) responden yang 

mendapatkan caring perawat dengan kategori 

”caring baik” sebanyak 16 (32,0%) responden, 

yaitu 10 (62,0%) responden mengalami tidak 

cemas, 5 (31,2%) responden mengalami 

kecemasan ringan dan 1 (6,2%) responden 

mengalami kecemasan sedang, Kategori “caring 

sedang” sebanyak 26 (52.0%) responden yaitu 

20 (76,9%)  responden mengalami kecemasan 

ringan, 6 (23,1%) dan kategori ”caringcukup” 

sebanyak 8 (16.0%) responden mengalami 

kecemasan berat.  

Caring 

perawat 

Frekuensi 

(f) 

Presentase 

(%) 

Baik 16 32,0 

Sedang 26 52,0 

Cukup 8 16,0 

Total 50 100,0 

Tingkat kecemasan orangtua 

Caring 

perawat 
Tidak ada Ringan Sedang Berat Sangat berat Total 

P 

Value 

 N % N % N % N  % N %        N  %  

Baik 

Sedang 

Cukup 

10 

0 

0 

62,0 

0,0 

0,0 

5 

20 

0 

31,2 

76,9 

0,0 

1 

6 

0 

6,2 

23,1 

0,0 

0 

0 

8 

0,0 

0,0 

100,0 

  0 

0       

0 

0,0 

0,0 

0,0 

16 

26 

8 

32,0 

52,0 

16,0 

 

0,000 

Total 10 20,0 25 50,0 7 14,0 8 16,0   0 0,0 50 100,0  
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Hasil dari 50 (100,0%) responden dengan 

variabel tingkat kecemasan orangtua, Sebanyak 

40 (80,0%)  responden mengalami kecemasan 

dengan kategori “tidak ada kecemasan” yaitu 

sebanyak 10 (20,0%) responden mendapatkan 

caring baik. Sebanyak 25(50,0%) responden 

mengalami tingkat kecemasan dengan kategori 

“kecemasan ringan“ yaitu 5 (31,2%) responden 

mendapatkan caring baik dan 20 (76,9%) 

reponden mendapatkan caringcukup. Sebanyak 

7 (14.0%) responden mengalami tingkat 

kecemasan dengan kategori “kecemasan 

sedang” yaitu 1(6,2%) reponden mendapatkan 

caring baik, 6(23,1%) responden mendapatkan 

caring sedang.  

Sebanyak 8 responden mengalami tingkat 

kecemasan dengan kategori “kecemasan berat” 

yaitu 8 (16,0%) responden mendapatkan 

caringcukup. 

Hasil penelitian didapatkan bahwaada 

hubungan caring perawat dengan tingkat 

kecemasan orangtua terkait hospitalisasi anak. 

Hasil uji statistik diperoleh P value = 0,000 

lebih kecil dari nilai α=0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa h1 diterima h0 ditolak, 

dimana hasil analisa menunjukan bahwa ada 

hubungancaring perawat dengan tingkat 

kecemasan orangtua terkait hospitalisasi anak di 

Ruang Melati RSUD Kota Bekasi 2011. 

 

PEMBAHASAN 

Caring secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi 

kepada orang lain dengan perasaan cinta atau 

menyayangi, Dalam keperawatan. Caring 

merupakan bagian inti dalam praktik 

keperawatan. Menurut Rubenfeld.
12

 Perawat 

menggunakan kekuatan sugestif secara positif 

untuk memberikan dukungan pada klien untuk 

yakin akan mendapat kesembuhan. Hal ini harus 

diawali dari keyakinan dalam diri perawat 

sendiri, bahwa dengan sentuhannya klien akan 

dapat kesembuhan. Pengalaman dalam 

pelayanan memberikan kekuatan bahwa peran 

perawat merupakan variabel penting dalam 

pemberi kepuasan dan kesembuhan. 

Caring ditunjukkan dengan kepercayaan 

kepada klien dan menumbuhkan harapan yang 

realistis danpositif yang diberikankepada klien. 

Hal ini penting baik dalam pengobatan maupun 

perawatan. Kepercayaan bahwa yang diperbuat 

akan menumbuhkan hasil. Seringkali 

optimisme, terutama optimisme klien, menjadi 

faktor kunci proses penyembuhan .
13 

Hasil analisa bivariat dengan menggunakan uji 

korelasi chi square dengan jumlah responden 

sebanyak 50 (100,0%) responden (n= 50) dapat 

disimpukan bahwa didapatkan ada hubungan 

caring perawat dengan tingkat kecemasan 

orangtua terkait hospitalisasi anak. Hasil uji 

statistik diperoleh P value = 0,000 lebih kecil 

dari nilai α = 0,05,maka dapat disimpulkan 

bahwa h1 diterima h0 ditolak, dimana hasil 

analisanya menunjukan bahwa ada hubungan 

caring perawat dengan tingkat kecemasan 

orangtua terkait hospitalisasi anak di Ruang 

Melati RSUD Kota Bekasi 2012. 

Hal ini sejalan dengan penelilitian yang 

dilakukan olehMahasiswa Program studi S2 

Ilmu keperawatan kepeminatan keperawatan 

anak Universitas Indonesia yang bernama Elsa 

Naviati juga meneliti pada tahun 2011 dengan 

judul Tesis Hubungan antara dukungan perawat 

dengan tingkat kecemasan orangtua di ruang 

rawat anak di RSAB Harapan Kita 2011. 

Dukungan perawat merupakan salah satu 

perilaku caring dalam keperawatan. Penelitian 

tersebut didapatkan hasil 32,5 % responden atau 

28 responden dari 86 responden atau 100% 

responden menyebutkan bahwa dukungan 

perawat yang rendah menyebabkan  responden 

merasa cemas sedang. Hasil uji yang telah 

didapatkan p value<0,05 yaitu 0,043 

kesimpulan dari uji yang telah dilakukan adalah 

ada hubungan antara dukungan perawat dengan 

tingkat kecemasan orangtua di ruang rawat anak 

RSAB Harapan kita 

Jakarta.Perawatdalammengaplikasikanasuhanya

harusdapatmemberikandukunganberupapemberi

aninformasidanemosional, 

sebagaimanahaltersebuttercerminpadacaring 

perawat. 

Menurut Potter dan Perry.
14

Caring 

merupakan tindakan yang diarahkan untuk 

membimbing, mendukung individu lain atau 

kelompok dengan nyata atau antisipasi 

kebutuhan untuk meningkatkan kondisi 

kehidupan seseorang. Tujuan dari caring adalah 

memberikan rasa aman dan nyaman untuk 

menurunkan kecemasan. Perawat hendaknya 

menyediakan waktu untuk mendengarkan 

(listening) keluhan klien. memberikan dorongan 

dengan sikap yang ramah, bersahabat tapi tegas, 

perawat jangan menunjukkan perasaan marah 

atas tingkah lakunya, tetapi sebaiknya mencoba 

untuk mengerti perasaan klien.  

Adanya caring yang cukup dari perawat 

akan meminimalkan kejadian kecemasan pada 

orangtua, artinya dalam memberikan perilaku 

caring, perawat hendaknya mengerti akan 

perasaan dan kebutuhan pasien tanpa 

membatasi gerakan atau lingkup kesehatan 

klien.
15 

Pada ruang perawatan anak perilaku caring 

sangat diperlukan karena tingkat 

ketergantungan yang tinggi dan kecemasan 

yang meningkat.
16

Sikap caring diberikan 

melalui kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. 

Caring yang baik yang dimiliki perawat dapat 

menolong klien untuk meningkatkan perubahan 

positif dalam aspek fisik, psikologis, spiritual, 

dan sosial. Tetapi sebaliknya jika caring 

dirasakan kurang, maka hal ini cenderung 
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menjadi faktor penyebab kecemasan orangtua 

terkait hospitalisasi anak.
17 

 

KESIMPULAN 
Caring perawat terkait hospitalisasi anak di 

Ruang Melati RSUD Kota 

Bekasiterbanyakmendapatkancaringdengankate

gori “sedang” sebanyak26 

(52,0%)responden.Tingkat kecemasan orangtua 

terkait hospitalisasi anak di Ruang Melati 

RSUD Kota Bekasi 

terbanyakmengalamikecemasan pada kategori 

“kecemasan ringan” sebanyak 25 (50,0%) 

responden. Ada hubungan caring perawat 

dengan tingkat kecemasan orangtua terkait 

hospitalisasi anak di Ruang Melati RSUD Kota 

Bekasi 2012denganp value 0,000 < α (0,05). 
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