
 
RESPON NYERI INFANT DAN ANAK YANG MENGALAMI 

HOSPITALISASI SAAT PEMASANGAN INFUS 
 DI RSUD SUMEDANG 

 
Oleh : 

 
Hj. Henny Suzana Mediani, SKp, MNg 

Ai Mardhiyah, SKp 
Windy Rakhmawati, SKp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS  ILMU  KEPERAWATAN 
UNIVERSITAS PADJADJARAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pain Responses of Hospitalized Infants and Children to intravenous Cannulation 
During Hospitalization in Sumedang Distric Hospital 

 
 

Abstract 
 
          The purpose of study was to describe the experience of pain in hospitalized infants 
and children in response to intravenous cannulation. A descriptive comparative design 
was used in this study. The convenience sample was used and the sample include 60 
children and they were divided 15 children for each category of children (infants, 
children under five years old, school ages and adolescents). To determine physiological 
responses t – test were performed. Meanwhile to determine the behavioural responses z 
wilcoxon test were used. 
        Result of study found that there were no other significant differeneces in 
physiological variables for infants. Meanwhile for children under five years old, school 
ages and adolescents there were significant differences in pulse and respiration. It reflects 
that the complexity of measuring pain with using physiological indicators. The study 
found that there were significant differences in behavioural responses to intravenous 
cannulation in infants and school ages especially in crying, verbal and torso indicators. In 
children under five years old there were significant differences in all of indicators of 
behavioural responses. Whereas for adolescence there was significance difference in 
behavioural response was only in facial indicator. Result of study showed that children 
were able to identify and indicate their pain during insertion of intravenous cannulation 
by using self report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PENDAHULUAN 
 
       Hospitalisasi pada anak dapat menimbulkan stress yang disebabkan oleh karena anak 

tidak memahami mengapa harus dirawat, lingkungan yang asing, prosedur tindakan yang 

menyakitkan serta terpisah dengan keluarga. Anak mengalami masa yang sulit karena 

tidak terpenuhi kebutuhannya seperti halnya dirumah. Bayi merasa cemas karena 

perpisahan dengan ibunya, sedang pada anak usia todler dan prasekolah mereka takut 

akan immobilasi atau pengekangan dan berpisah dengan orang tuanya. Hal ini dapat 

berdampak negatif bagi perkembangan anak, misalnya anak menjadi menarik diri, 

regresi. Respon bayi biasanya menangis kuat yang berlangsung lama, tidak mau makan. 

       Nyeri merupakan pengalaman yang umum dialami dan sangat mencemaskan bagi 

anak. Sumber – sumber nyeri meliputi prosedur tindakan medis, tindakan keperawatan 

dan prosedur diagnostik. Anak seringkali merasa takut bila menghadapi sesuatu yang 

dapat mengancam integritas dan tubuhnya. 

       Berbagai literatur tentang respon terhadap noxious stimuli mengindikasikan bahwa 

tidak diragukan lagi bayi dan anak mengalami nyeri (Woodgate & Kristjanson, 1995; 

Tesler dkk, 1998; Moore, 2001). Studi - studi tentang respon bayi dan anak usia muda 

tersebut hanya berfocus pada respon fisiologis dan perilaku. Sayangnya masih belum 

jelas apakah strefful yang dialami oleh anak itu disebabkan oleh karena nyeri, takut, 

cemas karena perpisahan atau karena fenomena lainnya. 

       Menangis selama prosedur medis, misalnya karena jarum suntik telah 

dipertimbangkan sebagai indikator nyeri untuk bayi. Akan tetapi masih sedikit penelitian  

mengenai menangis yang disebabkan oleh nyeri. Yates dkk (1998) melaporkan bahwa 

anak usia muda yang mengalami tindakan aspirasi sumsum tulang dan fungsi lumbar 

menunjukan menangis lebih keras dari pada anak yang lebih tua.  

       Di Indonesia sepengetahuan peneliti masih sedikit studi tentang nyeri pada anak dan 

belum ada penelitian tentang respon nyeri anak terhadap prosedur invasive yang 

menyakitkan. Banyak perawat yang beranggapan bahwa sangat sulit membedakan 

tangisan bayi atau anak usia muda antara tangisan yang disebabkan nyeri atau takut, 

sehingga hal ini berdampak pada proses pengkajian nyeri pada anak. Nyeri pada infant 

dan anak masih sering terabaikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini 

bisa memberikan gambaran yang berguna bagi pelayan keperawatan di Indonesia. 



       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Bagaimana respon nyeri infant dan anak yang mengalami 

hospitalisasi saat pemasangan infus" 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian nyeri 

       The International Association for the Study of Pain (1979) yang dikutip oleh Kozier 

(2000) mendefiniskan nyeri sebagai “ pengalaman sensoris dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan, baik aktual maupun 

potensial atau dilukiskan dalam istilah seperti kerusakan”. 

       McCaffery & Beebe (1994; 15) menyatakan bahwa “nyeri adalah apapun yang 

dikatakan oleh orang yang mengalaminya dan nyeri itu ada apabila yang mengalaminya 

mengatakan bahwa rasa itu ada”. 

        Pengertian lain dari nyeri menurut Engram (1993) adalah nyeri itu sifatnya subyektif 

dimana seseorang memperlihatkan perasaan atau keadaan tidak nyaman bisa secara 

verbal maupun non verbal atau kedua-duanya. 

       Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa nyeri itu sangat subyektif dan sifatnya 

personal tergantung dari persepsi orang yang mengatakannya. Nyeri yang dipersepsikan 

tidak harus dengan sendirinya anak harus mengatakan bila nyeri itu ada tetapi nyeri dapat 

diekspresikan melalui menangis, pengutaraan atau isyarat perilaku. Sehingga dalam hal 

ini perawat seharusnya percaya pada anak yang mengatakan tentang pengalaman nyeri 

yang dialaminya serta dari respon yang ditampilkannya.  

2.2. Teori nyeri 

2.2.1. Teori Specificity 

        Teori ini mengatakan bahwa ujung syaraf spesifik berkolerasi dengan sensasi seperti 

sentuhan, hangat, dingin dan nyeri. Sensasi nyeri berhubungan dengan pengaktifan 

ujung-ujung saraf bebas oleh rangsangan mekanik, kimia dan temperature yang 

berlebihan (Kozier, 1996). 

2.2.2. Teori Intensity 



        Nyeri adalah hasil rangsangan yang berlebihan pada reseptor. Setiap rangsangan 

reseptor sensori mempnyai potensi untuk menimbulkan nyeri jika menggunakan 

intensitas yg cukup (Kozier, 1996) 

2.2.3. Gate Control Theory (Teori Pintu Gerbang) 

       Teori yang paling popular dan dipercaya adalah teori pintu gerbang yang dikenalkan 

oleh Melzack dan Wall (1988). Adapun bunyi teiri pintu gerbang adalah: 

(1) Keberadaan (eksistensi) dan intensitas pengalaman nyeri tergantung pada pengiriman  

      (transmisi) rangsang neurologik. 

(2) Mekanisme pintu terdapat disepanjang system saraf yang mengontrol pengiriman  

      rangsang nyeri. 

(3) Jika pintu terbuka rangsangan yang dihasilkan dari sensori nyeri dapat dirasakan  

      secara sadar, jika pintu tertutup rangsang nyeri tidak dapat mencapai batas kesadaran  

     dan sensori yang dialami. 

 

3 Fisiologi nyeri 

       Seluruh reseptor nyeri yang terdapat pada kulit dan jaringan merupakan ujung saraf 

bebas, dan tersebar pada permukaan superficial kulit dan juga jaringan dalam tertentu, 

misalnya dinding arteri, periosteum, permukaan sendi serta tentorium tempurung kepala. 

Sebagian besar jaringan dalam lainnya tidak begitu banyak dipersarafi oleh ujung saraf 

rasa nyeri, tetapi bila kerusakan jaringan yang luas dapat saja bergabung sehingga pada 

daerah tersebut akan timbul rasa nyeri (Potter & Perry, 1997). 

        Teori gate control (pintu gerbang), menyatakan bahwa rangsangan atau impuls nyeri 

yang disampaikan oleh serat saraf perifer afferent ke korda spinalis dapat dimodifikasi 

sebelum ditransmisikan ke otak (Kozier, 1996). Sinap dalam dorsal medulla spinalis 

beraktifitas seperti pintu yang menutup impuls dari jaringan otak atau membuka pintu 

untuk mengijinkan impuls masuk otak. Kerja control gerbang ini tergantung dari kerja 

serat saraf besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsali. 

        Rangsangan pada serat besar akan meningkatkan aktifitas substantia gelatinosa yang 

mengakibatkan tertutupnya pintu sehingga aktifitas sel T dihambat dan menyebabkan 

hantaran rangsang nyeri terhambat juga. Rangsangan serat besar ini dapat langsung 

merangsang ke korteks serebri dan hasil persepsinya akan dikembalikan ke dalam 



medulla spinalis melalui serat afferent dan reaksinya mempengaruhi aktihitas sel T. 

Rangsangan pada serat kecil akan menghambat aktifitas substantia gelatinosa dan 

membuka mekanisme pintu sehingga aktifitas sel T meningkat yang akan menghantarkan 

impuls nyeri ke otak (Brunner & Suddarth, 2000). 

4 Faktor yang mempengaruhi nyeri 

4.1 Pengalaman nyeri 

        Pengalaman nyeri melibatkan tiga komponen yaitu : reception (resepsi atau 

berkenaan dengan reseptor), perception (persepsi) dan response (respon) (McNelly & 

Marie, 1999). REsepsi, persepsi dan respon ini menjelaskan bagaimana terjadinya nyeri 

dan bagaimana seseorang dapat merasakan nyeri. 

4.1.1 Resepsi nyeri (Pain Reception) 

        Resepsi nyeri adalah unsure neurologia yang terlibat didalam respon nyeri. Tubuh 

memiliki banyak receptor nyeri. Receptor nyeri, yang disebut nosiseptor, terangsang oleh 

karena rusaknya sel-sel reseptor atau dilepaskannya zat-zat kimia misalnya bradikinin, 

serotonin dan lain-lain. Pada dasarnya ada tiga jenis stimulus yang dapat mengaktifkan 

nosiseptornya masing-masing yaitu stimulus yang bersifat mekanis, suhu dan kimia. 

Reseptor-reseptor khusus menerima rangsang nyeri dan kemudian mengahantarkannya ke 

medulla spinalis melalui serabut afferent pada susunan saraf tepi. Impuls nyeri bergerak 

dengan cepat menuju otak tempat stimulus diolah sehingga intensitas dan lokasi dapat 

dipersepsikan (McNelly & Marie, 1999). 

4.1.2 Persepsi nyeri 

        Persepsi nyeri melibatkan proses sensori ketika terdapat rangsang nyeri. Persepsi 

meliputi interpreatsi seseorang terhadap nyeri. Prosesnya dimulai ketika seseorang 

pertama kali menyadari adanya nyeri. Ambang nyeri maupun intensitas nyeri adalah 

bagian dari persepsi nyeri. Ambang dari persepsi (nyeri) adalah intensitas terendah dari 

stimulus atau rangsang yang menyebabkan seseorang mengenali adanya nyeri. Intensitas 

nyeri juga bersifat subyektif. (McNelly & Marie, 1999). Intensitas nyeri dapat 

mencerminkan tingkat kerusakan suatu jaringan tubuh. 

4. 2. Respon nyeri 

       Megel, Houser & Gleaves (1998) menjelaskan bahwa respon nyeri terdiri dari tiga 

elemen yaitu perilaku yang jelas terlihat (overt behaviours), perilaku yang tersembunyi 



(covert behaviours) dan respon fisiologis. Perilaku yang jelas terlihat  bisa diamati 

misalnya menangis,menyeringai, menendang, berteriak dan menarik diri. Perilaku yang 

tersembunyi diasosiakan dengan pikiran dan sikap terhadap pengalaman nyeri yang 

dirasakannya. Sedang respon fisiologis berkaitan dengan aktivasi sistem saraf simpatik 

dimana menyebakan pupil dilatasi, berkeringat, perubahan tanda vital seperti peningkatan 

denyut nadi, tekanan darah dan pernafasan. Guyton (1999) setuju bahwa perubahan 

fisiologis dalam tekanan darah, kecepatan pernafasan, tekanan darah, telapak tangan 

berkeringat diobservasi sebagai respon anak terhadap stimulus yang menyakitkan. 

4.3 Pemasangan infus 

       Pemasangan infus merupakan salah satu intervensi yang diberikan pada bayi dan 

anak yang mendapatkan therapi injeksi via infus misalnya post operasi, atau pada anak 

yang mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit karena diare, demam 

berdarah, luka bakar dan penyakit lainnya yang membutuhkan cairan pengganti dari 

cairan tubuhnya yang hilang. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan ketakutan 

pada anak. 

4.4 Instrumen Pengukuran nyeri 

        Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengkaji intensitas nyeri 

pada anak menurut Wong (1996) adalah: 

(1) Visual Analog Scale (VAS) 

      Visual Analog Scale (VAS) mengukur besarnya nyeri pada garis sepanjang 10 cm. 

Biasanya berbentuk horizontal, tetapi mungkin saja ditampilkannya secara vertical. Garis 

ini digerakkan oleh gambaran intensitas nyeri, misalnya: “no hurt”, sampai “worst hurt”. 

Baik skala vertical maupun horizontal merupakan pengukuran yang sama valid, tetapi 

VAS yang vertical lebih sensitive menghasilkan score yang lebih besar dan lebih mudah 

digunakan dari pada skala horizontal. VAS ini dapat digunakan pada anak yang mampu 

memahami perbedaan dan mengindikasikan derajat nyeri yang sedang dialaminya 

(Wong, 1996). 

 

 

Skala Visual Analog 

 



      Tidak            sedikit             nyerinya                  nyerinya                     sangat 
      Nyeri             nyeri                sedang                   lebih banyak                nyeri 
 

(2) Numerical Rating Scale (NRS) 

 Numerical Rating Scale (NRS) hampir sama dengan Visual Analog Scale, tetapi 

memiliki angka-angka sepanjang garisnya. Angka 0-10 atau 0-100 dan anak diminta 

untuk menunjukkan rasa nyeri yang dirasakannya. Skala Numerik ini dapat digunakan 

pada anak yang lebih muda seperti 3-4 tahun atau lebih. 

 

      1            2           3           4           5           6           7            8           9          10  

 Tidak                                                                                                            sangat 
 Nyeri                                                                                                             nyeri                                               
 

Dari skala diatas, tingkatan nyeri yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 (a) Skala 1: tidak ada nyeri 

 (b) Skala 2-4: nyeri ringan, dimana klien belum mengeluh nyeri, atau masih dapat  

     ditolerir karena masih dibawah ambang rangsang. 

 (c) Skala 5-6: nyeri sedang, dimana klien mulai merintih dan mengeluh, ada yang sambil  

      menekan pada bagian yang nyeri 

 (d) Skala 7-9: termasuk nyeri berat, klien mungkin mengeluh sakit sekali dank lien tidak  

      mampu melakukan kegiatan biasa 

 (e) Skala 10: termasuk nyeri yang sangat, pada tingkat ini klien tidak dapat lagi  

      mengenal dirinya 

 

 

 

(3) Faces Rating Scale dari Wong Baker 

        Instrumen dengan menggunakan Faces Rating Scale terdiri dari 6 gambar skala 

wajah yang bertingkat dari wajah yang tersenyum untuk “no pain” sampai wajah yang 

berlinang air mata. Penjelasan Faces Rating Sacle yaitu: 

(a) Nilai 0; nyeri tidak dirasakan oleh anak 

(b) Nilai 1: nyeri dirasakan sedikit saja 



(c) Nilai 2: nyeri agak dirasakan oleh anak 

(d) Nilai 3: nyeri yang dirasakan anak lebih banyak 

(e) Nilai 4: nyeri yang dirasakan anak secara keseluruhan 

(f) Nilai 5; nyeri sekali dan anak menjadi menangis 

Kelebihan dari skala wajah ini yaitu anak dapat menunjukkan sendiri rasa nyeri yang 

baru dialaminya sesuai dengan gambar yang telah ada dan skala wajah ini baik digunakan 

pada anak usia prasekolah. 

 

 
           0                      1                      2                      3                      4                      5 

   

 

5. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

5.1 Tujuan Penelitian 

5.1.1 Tujuan Umum 

         Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran respon nyeri infant dan  

         anak yang mengalami hospitalisasi saat pemasangan infus di RSUD Sumedang 

5.1.2 Tujuan Khusus: 

          a. Mengidentifikasi respon fisiologis (Nadi, pernafasan. Tekanan darah) infant dan   

              anak yang  mengalami hospitalisasi sebelum dan saat pemasangan infus 

          b. Mengidentifikasi respon perilaku infant dan anak yang mengalami  

               hospitalisasi sebelum dan saat pemasangan infus 

 

5.2 Manfaat  Penelitian 

      a. Bagi Institusi Rumah Sakit 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang respon  

           nyeri infant dan anak yang mendapatkan tindakan infus kepada tenaga kesehatan   

           khususnya perawat yang langsung memberikan asuhan keperawatan sehingga    



           perawat mampu mempersiapkan infant dan anak yang akan mendapatkan tindakan  

           infus dan meringankan nyeri klien 

 

       b. Bagi Peneliti selanjutnya 

           Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan data dasar bagi penelitian selanjutnya    

           yang berkaitan dengan masalah nyeri pada infant dan anak 

 

6. METODE PENELITIAN 

6.1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk membuat perbandingan dua atau tiga kejadian dengan 

melihat penyebab – penyebabnya (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini akan 

diidentifikasi bagaimana respon nyeri infant dan anak (bayi, toddler, pra sekolah dan usia 

sekolah) saat pemasangan infus di ruang perawatan anak RSUD Sumedang, baik respon 

fisiologis maupun respon perilaku. 

 

6.2. Variabel dan Subvariabel 

      Variabel dalam penelitian ini adalah respon nyeri infant dan anak saat pemasangan 

infuse baik respon fisiologis dan respon perilaku 

 

6.3. Hipotesa Penelitian 

        Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan 

dalam penelitian (Notoatmojo, 1993) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat perbedaan respon fisiologis dan perilaku yang signifikan pada infant dan 

anak sebelum dan saat pemasangan infuse di Ruang Anak RSUD Sumedang 

 

6.4. Populasi dan sample penelitian 

6.4.1 Populasi 



      Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang sedang dirawat di ruang 

perawatan anak RSUD Sumedang dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 120 orang dan 

diambil rata-rata 40 orang tiap bulannya 

 

6.4.2 Sampel 

      Tehnik sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental purposive 

sampling yaitu infant dan anak usia 1 – 12 tahun yang akan dilakukan pemasangan infus, 

dengan criteria eksklusi yaitu: 

- Adanya gangguan tingkat kesadaran 

- Yang mendapatkan obat anti nyeri dalam 4 jam sebelumnya 

- Adanya gangguan mental 

Jumlah sample yang diperoleh adalah sebanyak 75 orang yang terbagi masing-masing 15 

orang untuk perkategori usia (infant, toddler, prasekolah, usia sekolah dan remaja) 

 

6.4.3 Tehnik pengumpulan data 

       Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metoda pendekatan multidimensional yaitu dengan observasi dan 

wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengkaji tentang respon nyeri yang dirasakan 

oleh klien anak mulai usia toddler sampai usia remaja. Data fisiologi terdiri dari nadi, 

respirasi dan tekanan darah. Data fisiologi dicatat sebelum dilakukan pemasangan infuse 

dan 3 – 5 menit setelah tindakan. Observasi dengan menggunakan instrument nyeri 

CHEOPS, dan Skala Facial Analog saat pemasangan infuse dan 3-5 menit setelah 

pemasangan infuse. Visual Analog Scale dan Numerical Scale digunakan dengan cara 

menanyakan tentang nyeri yang dirasakan oleh anak sebelum dilakuan pemasangan infus 

dan 3-5 menit setelah pemasangan infus. 

 

6.4.4 Analisa Data 

 Teknik Analisis data dibedakan menjadi dua metode yaitu uji t berpasangan dan 

dengan z perpasangan. 

1. Pengujian untuk Respon Fisiologis 



Untuk membandingkan respon fisiologis antara sebelum dan sesudah pemasangan 

infus, karena skala ukur yang digunakan adalah skala ukur ratio (hasil dari pengukuran) 

maka untuk pengujian apakah ada perbedaan digunakan statistik uji t sampel 

berpasangan. 

Hipotesis Uji : 

H0 : Tidak ada perbedaan respon fisiologis sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

H1 : Ada perbedaan respon fisiologis sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

 

Statistik Uji : Uji t sampel berpasangan 

n/S
bt

b

  dengan 
 

1n
bb

S2
b 


   

 Keterangan : 

 b : Selisih 

 b  : Rata-rata selisih 

 Sb : Simpangan baku 

 n : Ukuran sampel 

Kriteria Uji :  

 Ho ditolak jika hitungt  > t (1-/2)(n-1) 

  Ho diterima jika   hitungt  < t (1-/2)(n-1) 

 Atau jika menggunakan software Ho ditolak jika  p-value < α 

Dalam penelitian ini kita menggunakan  

 

2. Pengujian untuk Respon Perilaku  

 

Untuk membandingkan respon perilaku  antara sebelum dan sesudah pemasangan 

infus, karena skala ukur yang digunakan adalah skala ukur ordinal (hasil dari 

pengamatan) yang berupa kategori (untuk skala visual analog dibuat menjadi ordinal 

yaitu: tidak nyeri = 1 ......... Sangat nyeri = 5) maka untuk pengujian apakah ada 

perbedaan tingkat nyeri antara sebelum dan sesudah pemberian terapi digunakan Statistik 

Uji Wilcoxon. 



Hipotesis Uji : 

H0 :Tidak ada perbedaan respon perilaku sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

H1 : Ada perbedaan respon perilaku sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

 

Statistik Uji :    Uji Wilcoxon 

24
)12)(1(

4
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nnn

nnT
Z    ( Sidney Siegel ,2001) 

T : jumlah ranking dari tanda yang paling sedikit 

n : jumlah sampel 

Kriteria uji :  Ho ditolak jika hitungZ  > Z tabel 

  Ho diterima jika   hitungZ  < Z tabel 

Atau jika menggunakan software Ho ditolak jika  p-value < 

Dalam penelitian ini kita menggunakan  

  

6.4.5. Etika Penelitian 

      Penelitian menjamin hak-hak responden dengan cara menjaga kerahasian dan orang 

tua untuk menolak dijadikan responden serta adanya penjelasan dan manfaat penelitian 

(informed Consent) 

 

6.4.6. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang perawatan anak 

RSUD Sumedang. 

 
 
7. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

7.1 Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian untuk kelompok/kategori Infant 

1. Hasil Penelitian untuk Respon Fisiologis 

 



H01 : Tidak Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H12 : Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H13 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

   

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji t untuk data yang 

berpasangan lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

Tabel 7.1 Hasil penelitian respon fisiologis kelompok infant 

 

Respon Fisiologis t hitung t tabel kesimpulan 

Nadi -1,954 2,145 H0 diterima 

Respirasi -1,649 2,145 H0 diterima 

Tekanan darah (Sistol) 0,000 2,145 H0 diterima 

Tekanan darah (Diastol) -1,464 2,145 H0 diterima 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon fisiologis, 

dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungt  > t tabel. Dilihat 

kesimpulan dari keempat respon fisiologis adalah H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan untuk keempat respon fisiologis sebelum ataupun sesudah 

pemasangan infus. 

 



2. Hasil Penelitian untuk Respon Perilaku CHEOPS 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

    H11 : Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H13 : Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.2 Hasil penelitian respon perilaku CHEOPS kelompok infant 

Respon Perilaku z hitung z tabel kesimpulan 

Menangis -2,828 1,654 H0 ditolak 

Facial / Muka 0,000 1,654 H0 diterima 

Verbal anak -3,557 1,654 H0 ditolak 

Batang Tubuh -3,626 1,654 H0 ditolak 

 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon perilaku, 



dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat 

kesimpulan dari keempat respon perilaku adalah H0 diterima untuk facial/muka dan H0  

ditolak untuk menangis, verbal anak, dan batang tubuh. Artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan untuk respon perilaku menangis, verbal anak, dan batang tubuh sebelum dan 

sesudah pemasangan infus. Tapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk respon 

perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemasangan infus. 

 

3. Hasil Pengukuran dengan skala Facial analog 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan skala fasial analog sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H11 : Terdapat Perbedaan skala fasial analog sebelum dan sesudah pemakaian infus 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 7.3 Hasil penelitian Skala Facial Analog kelompok infant 

  z hitung z tabel kesimpulan 

Skala Facial Analog -3,434 1,654 H0 ditolak 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk skala fasial analog, 

dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat 

kesimpulan adalah H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat dari 

sakala fasial analog pada saat sebelum dan sesudah pemasangan infus. 

 

Hasil Penelitian untuk kelompok/kategori Balita 

1. Hasil Penelitian untuk Respon Fisiologis 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 



 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H12 : Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah    

         pemakaian infus 

H13 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah pemakaian  

         infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah  

         pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah pemakaian  

         infus 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji t untuk data yang 

berpasangan lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.4. Hasil penelitian respon fisiologis kelompok Balita 

 

Respon Fisiologis t hitung t tabel kesimpulan 

Nadi -4,551 2,145 H0 ditolak 

Respirasi -3,166 2,145 H0 ditolak 

Tekanan darah (Sistol) -1,769 2,145 H0 diterima 

Tekanan darah (Diastol) -1,000 2,145 H0 diterima 

 
  

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon fisiologis, dimana 

kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungt  > t tabel. Dilihat kesimpulan 

untuk tekanan darah baik sistol maupun diastol adalah H0 diterima, yang berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk tekanan darah baik sistol maupun diastol 

sebelum dengan sesudah pemasangan infus. Sedangkan untuk nadi dan respirasi adalah 



H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan untuk baik untuk nadi 

maupun respirasi sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

 

2. Hasil Penelitian untuk Respon Perilaku CHEOPS 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H11 : Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H13 : Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.5. Hasil penelitian respon perilaku CHEOPS kelompok Balita 

Respon Perilaku z hitung z tabel kesimpulan 

Menangis -3,337 1,654 H0 ditolak 

Facial / Muka -2,449 1,654 H0 ditolak 

Verbal anak -3,104 1,654 H0 ditolak 

Batang Tubuh -2,718 1,654 H0 ditolak 



       Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon perilaku, dimana 

kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat kesimpulan 

dari keempat respon perilaku adalah H0 ditolak untuk keempat respon perilaku. Artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk respon perilaku menangis, facial/muak, verbal 

anak, dan batang tubuh sebelum dan sesudah pemasangan infus.  

 

3. Hasil Pengukuran dengan skala Facial analog 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan skala fasial analog sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H11 : Terdapat Perbedaan skala fasial analog sebelum dan sesudah pemakaian infus 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 7.6 Hasil Penelitian Skala Facial Analog kelompok Balita 

  z hitung z tabel kesimpulan 

Skala Fasial Analog -3,332 1,654 H0 ditolak 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk skala fasial analog, 

dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat 

kesimpulan adalah H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat dari 

skala fasial analog pada saat sebelum dan sesudah pemasangan infus. 

 

Hasil Penelitian untuk kelompok/kategori Anak Usia Sekolah 

1. Hasil Penelitian untuk Respon Fisiologis 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 



H02 : Tidak Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H12 : Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H13 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji t untuk data yang 

berpasangan lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.7 Hasil Penelitian respon fisiologis kelompok usia sekolah 

 

Respon Fisiologis t hitung t tabel kesimpulan 

Nadi -2,667 2,145 H0 ditolak 

Respirasi -2,615 2,145 H0 ditolak 

Tekanan darah (Sistol) -2,256 2,145 H0 ditolak 

Tekanan darah (Diastol) -1,468 2,145 H0 diterima 

 
  

       Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon fisiologis, dimana 

kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungt  > t tabel. Dilihat kesimpulan 

untuk Tekanan darah diastol adalah H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan untuk tekanan darah diastol sebelum dengan sesudah pemasangan infus.  

Sedangkan untuk nadi, respirasi, dan tekanan darah (sistol) adalah H0 ditolak, yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan untuk untuk nadi, respirasi, dan tekanan darah 

(sistol) sebelum dengan sesudah pemasangan infus 



2. Hasil Penelitian untuk Respon Perilaku CHEOPS 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H11 : Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H13 : Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.8. Hasil penelitian respon perilaku CHEOPS kelompok anak usia sekolah 

Respon Perilaku z hitung z tabel kesimpulan 

Menangis -2,321 1,654 H0 ditolak 

Facial / Muka -1,000 1,654 H0 diterima 

Verbal anak -3,500 1,654 H0 ditolak 

Batang Tubuh -2,557 1,654 H0 ditolak 

 

 



 Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon perilaku, 

dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat 

kesimpulan dari keempat respon perilaku adalah H0 diterima untuk facial/muka dan H0 

ditolak untuk menangis, verbal anak, dan batang tubuh. Artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan untuk respon perilaku menangis, verbal anak, dan batang tubuh sebelum dan 

sesudah pemasangan infus. Tapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk respon 

perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemasangan infus. 

 

3. Hasil Pengukuran dengan skala Numerik dan Skala Visual Analog 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan skala numerik sebelum dan sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan skala numerik sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan skala visual analog sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan skala visual analog sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.9 Hasil penelitian Skala Numerik dan Skala Visual Analog kelompok anak usia 

sekolah 

 

  z hitung z tabel kesimpulan 

Skala Numerik -3,573 1,654 H0 ditolak 

Skala Visual Analog -3,439 1,654 H0 ditolak 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk skala numerik dan 

visual analog, dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z 

tabel. Dilihat kesimpulan adalah H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 



jika dilihat dari skala numerik ataupun skala visual analog pada saat sebelum dan sesudah 

pemasangan infus. 

 

Hasil Penelitian untuk Kelompok/Kategori Remaja 

 

1. Hasil Penelitian untuk Respon Fisiologis 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan Denyut Nadi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

H12 : Terdapat Perbedaan Respirasi sebelum dan Sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H13 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan Tekanan darah diastol sebelum dan Sesudah pemakaian 

infus 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji t untuk data yang 

berpasangan lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

Tabel 7.10 Hasil penelitian respon fisiologis kelompok Remaja 

Respon Fisiologis t hitung t tabel kesimpulan 

Nadi -3,816 2,145 H0 ditolak 

Respirasi -2,092 2,145 H0 ditolak 

Tekanan darah (Sistol) -1,000 2,145 H0 diterima 

Tekanan darah (Diastol) 1,000 2,145 H0 diterima 



       Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon fisiologis, dimana 

kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungt  > t tabel. Dilihat kesimpulan 

untuk Tekanan darah baik sistol maupun diastol adalah H0 diterima, yang berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk tekanan darah baik sistol maupun diastol 

sebelum dengan sesudah pemasangan infus. Sedangkan untuk nadi dan respirasi adalah 

H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan untuk baik untuk nadi 

maupun respirasi sebelum dengan sesudah pemasangan infus 

 

2. Hasil Penelitian untuk Respon Perilaku 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H11 : Terdapat Perbedaan perilaku menangis sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H03 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H13 : Terdapat Perbedaan perilaku verbal anak sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H04 : Tidak Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah 

pemakaian infus 

H14 : Terdapat Perbedaan perilaku batang tubuh sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

 



Tabel 7.11 Hasil penelitian Respon Perilaku CHEOPS kelompok remaja 

 

Respon Perilaku z hitung z tabel kesimpulan 

Menangis -1,000 1,654 H0 diterima 

Facial / Muka -3,051 1,654 H0 ditolak 

Verbal anak -1,414 1,654 H0 diterima 

Batang Tubuh -0,378 1,654 H0 diterima 

 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk respon perilaku, 

dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z tabel. Dilihat 

kesimpulan dari keempat respon perilaku adalah H0 ditolak untuk facial/mukadan H0 

diterima untuk menangis, verbal anak, dan batang tubuh. Artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan untuk respon perilaku menangis, verbal anak, dan batang 

tubuh sebelum dan sesudah pemasangan infus. Tapi terdapat perbedaan yang signifikan 

untuk respon perilaku facial/muka sebelum dan sesudah pemasangan infus. 

 

3. Hasil Pengukuran dengan skala Numerik dan Skala Visual Analog 

 

H01 : Tidak Terdapat Perbedaan skala numerik sebelum dan sesudah pemakaian infus 

H11 : Terdapat Perbedaan skala numerik sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

H02 : Tidak Terdapat Perbedaan skala visual analog sebelum dan sesudah pemakaian 

infus 

H12 : Terdapat Perbedaan skala visual analog sebelum dan sesudah pemakaian infus 

 

Didapatkan hasil Penelitian dengan menggunakan statistik uji z wilcoxon untuk data 

berpasangan dalam bentuk skala ordinal lewat program SPSS ver 13.0 sebagai berikut. 

 

 

 



Tabel 7.12 Hasil penelitian Skala Numerik dan Skala Visual Analog kelompok remaja 

 

  z hitung z tabel kesimpulan 

Skala Numerik -3,501 1,654 H0 ditolak 

Skala Visual Analog -3,578 1,654 H0 ditolak 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan statistika untuk skala numerik dan 

visual analog, dimana kriteria uji yang digunakan adalah Tolak H0 jika hitungz  > z 

tabel. Dilihat kesimpulan adalah H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

jika dilihat dari skala numerik ataupun skala visual analog pada saat sebelum dan sesudah 

pemasangan infus. 

 

Dari hasil penelitian, dapat disederhanakan menjadi tabel sebagai berikut. 

Tabel 7.13. Hasil penelitian yang disederhanakan dari berbagai kategori usia 

 

Kategori 

 
Infant Balita 

Anak Usia 

Sekolah 
Remaja 

Respon Fisiologis     

Nadi 
Tidak 

Berbeda 
Berbeda Berbeda Berbeda 

Respirasi 
Tidak 

Berbeda 
Berbeda Berbeda Berbeda 

Tekanan darah 

(Sistol) 

Tidak 

Berbeda 

Tidak 

Berbeda 
Berbeda 

Tidak 

Berbeda 

Tekanan darah 

(Diastol) 

Tidak 

Berbeda 

Tidak 

Berbeda 
Tidak Berbeda 

Tidak 

Berbeda 

Respon Perilaku     

Menangis Berbeda Berbeda Berbeda 
Tidak 

Berbeda 



Facial / Muka 
Tidak 

Berbeda 
Berbeda Tidak Berbeda Berbeda 

Verbal Anak Berbeda Berbeda Berbeda 
Tidak 

Berbeda 

Batang Tubuh Berbeda Berbeda Berbeda 
Tidak 

Berbeda 

Skala Ukur     

Skala Numerik - - Berbeda Berbeda 

Skala Visual 

Analog 
- - Berbeda Berbeda 

Skala Fasial Analog Berbeda Berbeda - - 

Perhitungan dengan menggunakan alpha 5% 

 

7.2 Pembahasan 

        Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t untuk mengetahui respon 

fisiologis pada keempat kelompok anak (Infant, Balita, Anak usia sekolah dan anak 

remaja) yang dilakukan pemasangan infus diperoleh hasil bahwa pada kelompok infant 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk respon fisiologis baik 

denyut nadi, respirasi dan tekanan darah baik sebelum dan sesudah pemasangan infuse. 

Sedangkan untuk kelompok Balita, anak usia sekolah dan remaja hasil penelitian 

menunjukkan adanya perbedaan yang significant untuk variable respon fisiologis nadi 

dan respirasi dan pada anak usia sekolah variable tekanan darah menunjukkan adanya 

perbedaan yang bermakna.  

       Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistennya data 

fisiologis selama dilakukannya prosedur yang dapat menimbukan sakit. Hal ini juga 

dibuktikan oleh peneliti terdahulu seperti (Abu-Saad & Holzemer, 1981; McCaffery, 

1882; Beyer & Beyer, 1985; Cleve dkk, 1997). Hasil penelitian pun merefleksikan bahwa 

pengkajian nyeri yang menyangkut indicator fisiologik itu sangat complex. Pengukuran 

atau pengkajian nyeri itu sangat sulit karena faktor emosi seperti rasa takut, kecemasan 

dan marah dapat menyebabkan efek fisiologis yang sama seperti rasa sakit. Menurut 

Weisman & Schechter (1991) bahwa variable fisiologis seperti denyut nadi, respirasi dan 



tekanan darah, PO2 menunjukkan hal yang tidak terlalu spesifik untuk dipakai dalam 

mengukur nyeri. Artinya respon fisiologis tidak bisa dipakai sebagai alat satu-satunya 

pengukuran nyeri. 

        Hasil penelitian dengan menggunakan uji Wilcoxon untuk menilai skala perilaku 

dengan menggunakan instrument CHEOPS pada umumnya menunjukan adanya 

perbedaan yang signifikan baik untuk kelompok infant, balita dan anak usia sekolah 

terutama untuk indikatot menangis, verbal anak dan batang tubuh. Pada kelompok Balita 

untuk semua indicator termasuk facial menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Sedangkan pada kelompok remaja yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

hanya pada indikator facial.  

       Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktifitas perilaku anak selama prosedur 

tindakan pemasangan infus menunjukkan bahwa anak mengalami nyeri terutama untuk 

kelompok anak infant, Balita dan anak usia sekolah. Sedangkan untuk anak remaja 

indicator perilaku seperti menangis, verbal dan batang tubuh tidak terbukti adanya 

perbedaan yang signifikan, hal ini terjadi mungkin disebabkan anak sudah mampu 

mentolerir rasa nyeri yang dirasakannya dan prosedur pemasangan infuse tidak membuat 

rasa sakit yang berlebihan dan secara psikologis anak remaja tidak takut terhadap 

prosedur pemasangan infus. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jay, Elliot dan Varni 

(1986) dan Cleve dkk (1997) bahwasannya stress anak terhadap prosedur tindakan 

tertentu ditentukan oleh tingkatan usia mereka. 

       Hasil penelitian dengan menggunakan skala pengukuran Facial Analog Scale untuk 

kelompok Infant dan Balita menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan atau 

bermakna. Begitu pula untuk kelompok Anak usia sekolah dan Remaja dengan 

menggunakan Skala Numerik dan Skala Visual Analog didapatkan hasil yang signifikan 

yang menunjukkan adanya perbedaan respon nyeri sebelum dan setelah pemasangan 

infuse. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak mampu mengungkapkan rasa 

nyeri yang dialaminya yaitu selama prosedur pemasangan infus melalui pengukuran 

subyektif ( Skala Numerik, Facial Analog Scale dan Skala Visual analog).  

       Skala pengukuran nyeri yang dipakai dalam penelitian ini memang terbukti 

bermanfaat untuk mengetahui respon nyeri yang dialami oleh anak yang dilakukan 

pemasangan infuse dan sesuai dengan Acute Pain Management Guideline Panel (1992) 



yang menjelaskan bahwa Skala perilaku CHEOPS, Facial Scale, Skala Numerik, Skala 

Visual Analog, OUCHER sangat berguna dalam membantu anak untuk dapat 

mengindikasikan pengalaman nyeri mereka.  
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