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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Clinical judgement yang baik diperlukan untuk mencapai 

patient safety. Clinical judgement berhubungan dengan fungsi kognitif, yang 

dapat menurun pada kondisi kurang tidur. Penelitian di Selandia Baru, 86% dari 

ahli anestesi mengaku terlibat dalam kesalahan yang berhubungan dengan 

kelelahan. Residen anestesi dalam kesehariannya juga melakukan tugas jaga yang 

membuatnya tidak tidur. 

Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan berupa analitik observasional 

dengan desain cross sectional dengan subyek penelitian adalah residen anestesi 

RSUD Dr Soetomo yang akan menjalani tugas jaga. Tiga puluh dua residen 

dievaluasi dan analisa data dilakukan dengan uji t berpasangan untuk data 

berdistribusi normal, dan uji Wilcoxon untuk data tidak berdistribusi normal. 

Hasil Penelitian: Hasil uji trail making mengesankan adanya peningkatan fungsi 

kognitif yang bermakna secara statistik. Hasil uji digit span menunjukkan adanya 

variasi intraindividu dan secara umum tidak ada penurunan fungsi kognitif, namun 

pada 59,37% subjek didapatkan adanya penurunan fungsi kognitif yang signifikan 

pada jam ke-24 dibandingkan dengan jam ke-12.  

Kesimpulan: Trail making test tidak dapat digunakan jika diujikan dalam waktu 

berdekatan karena tingginya efek pembelajaran. Tidak semua individu mengalami 

penurunan fungsi kognitif yang diukur dengan digit span test, namun 59,37% 

sampel mengalami penurunan pada jam ke 24. Semua subjek penelitian mengaku 

pernah tertidur pada saat tugas jaga. 

Kata kunci: Atensi, memori, residen, anestesiologi, patient safety 
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ABSTRACT 

 

Background: Good clinical judgement is  an important part of patient safety. 

Clinical judgement is related to cognitive function among other factors. In the 

event of sleep deprivation, cognitive function may decline. Research in New 

Zealand reveals that 86% anesthesiologist admitted to be involved in an error 

related to fatigue. Anesthesiology resident in their daily practice also prone to 

sleep deprivation due to their night duty.  

Methods: This research is an analytic observational study with cross sectional 

design. The subjects are anesthesiology residents in RSUD Dr. Soetomo who 

about to do night duty. Thrty two residents were tested and analyzed using pair t 

test for normal distribution data, and wilcoxon test for abnormal distribution data. 

Results: Trail making test result suggests a incline of cognitive function that 

might be due to learning effect. Digit span test results shows variation of 

incline/decline acrros the day, and generally there are no decline in cognitive 

function, however 59,37% of the subjects have a significant decline after 24 hour 

compared to hour-12. 

Conclusion: Trail making test can not be used repetitively due to its learning 

effects. Not all subjects had a decline in cognitive function measured by digit span 

test, however 59,37% had a decline after 24 hour of duty. All subject admitted to 

be having a sleep during the duty hour 

Keyword: Attention, Memory, Resident, Anesthesiology, Patient Safety 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu tuntutan dasar bagi 

semua fasilitas kesehatan. Dalam rangka mewujudkan patient safety salah satu hal 

yang penting adalah clinical judgement yang akurat dari tenaga medis (dokter dan 

perawat) yang merawat pasien sehingga pasien dapat tertangani dengan baik. 

Clinical judgement sendiri berhubungan erat dengan fungsi kognitif manusia. 

Fungsi kognitif dapat menurun pada kondisi kurang tidur (sleep deprivation). 

Masalah tersebut di atas sebelumnya tidak banyak mendapat perhatian 

sampai munculnya kasus kematian anak di Amerika pada tahun 1984 akibat 

kelalaian dokter yang sudah bertugas selama 36 jam tanpa henti. Setelah kasus 

tersebut, pada tahun 1987 di New York diterbitkan keputusan untuk membatasi 

jam kerja tenaga medis sebanyak 80 jam dalam 1 minggu dengan maksimal 

bekerja tanpa henti selama 24 jam. 

Sejak kasus tersebut pula, mulai banyak studi yang menggambarkan 

hubungan antara fungsi kognitif dengan kurangnya tidur/kelelahan. Pada tahun 

2003, the Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) 

mengeluarkan regulasi pembatasan jam kerja untuk semua residen menjadi 

maksimal 80 jam dalam seminggu dengan maksimal 24 jam kerja tanpa henti dan 

tidak mendapatkan jaga on-call lebih dari 3 hari sekali serta minimal mendapatkan 

1 hari libur setiap minggunya. 

Walaupun kebijakan tersebut pada akhirnya mengurangi jam kerja residen 

dan  berdampak positif terhadap kualitas hidup residen, banyak kontroversi yang 

muncul karena tidak banyak dampak yang terlihat dalam hal keselamatan pasien. 

Hal ini ditunjukkan dengan tidak berubahnya angka morbiditas dan mortalitas 

pasien setelah diberlakukannya aturan tersebut. 
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Undang Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan tidak 

mengatur secara khusus perihal jam kerja pada tenaga medis. Kurangnya tenaga 

medis di Indonesia sampai pada saat ini juga merupakan faktor yang membuat 

banyak tenaga medis di Indonesia seringkali bekerja lebih dari 80 jam dalam satu 

minggu, tidak terkecuali residen di Indonesia. 

Residen anestesi sendiri dalam kesehariannya dituntut untuk memiliki daya 

observasi yang baik dalam menjalankan tugasnya di unit intensif maupun di 

kamar operasi, sehingga dapat mengambil keputusan dari hasil observasi tersebut 

dan akhirnya pasien dapat tertangani dengan baik. Daya observasi yang baik dapat 

dicapai dengan fungsi kognitif yang baik, sehingga sangat penting bagi seorang 

tenaga medis di bidang anestesiologi untuk memiliki fungsi kognitif yang baik. 

Penelitian di Selandia Baru, 86% dari anestesi yang menanggapi survei 

mengaku terlibat dalam kesalahan yang berhubungan dengan kelelahan, sementara 

58% merasa bahwa mereka telah melampaui batas diri mereka untuk secara aman 

melakukan anestesi. Kelelahan adalah penyebab pada 152 dari 5600 kasus (3%) 

yang dilaporkan dalam Studi Pemantauan Insiden Australia yang dilakukan pada 

tahun 1987-1997 

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi kognitif dapat 

mengalami penurunan pada manusia yang kurang tidur, dimana hal tersebut 

banyak dialami oleh residen anestesi, sehingga diperlukan data lebih lanjut 

mengenai fungsi kognitif pada residen anestesi untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari kurangnya istirahat terhadap fungsi kognitif residen anestesi. Hal 

ini nantinya diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi residen/staf anestesi 

dalam hal manjemen waktu untuk mencapai tujuan profesi yaitu keselamatan 

pasien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah penurunan fungsi kognitif, khususnya pada atensi dan memori, 

pada residen setelah bekerja 8, 12, dan 24 jam dibandingkan dengan saat residen 

mulai bekerja setelah mendapatkan tidur malam minimal 6 jam? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengukur fungsi kognitif residen anestesi pada saat mulai bekerja 

setelah tidur malam minimal 6 jam, dan setelah 8, 12, dan 24 jam bekerja. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menilai fungsi atensi residen anestesi pada saat mulai bekerja setelah 

tidur malam minimal 6 jam, dan setelah 8, 12, dan 24 jam bekerja 

dengan menggunakan digit span test dan trail making test. 

2. Menilai fungsi memori residen anestesi pada saat mulai bekerja setelah 

tidur malam minimal 6 jam, dan setelah 8, 12, dan 24 jam bekerja 

dengan menggunakan digit span test dan trail making test. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Pasien 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam hal 

pembatasan jam kerja bagi residen anestesi untuk keselamatan pasien. 

1.4.2. Manfaat Bagi Pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi residen 

anestesi dan staf anestesi dalam hal pengaturan jam kerja sehingga dapat 

menghasilkan pelayanan yang lebih baik dalam hal keselamatan pasien. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Atensi dan Memori serta Hubungannya dengan Tidur 

Atensi dan memori merupakan salah satu dari banyak fungsi kognitif yang 

telah dikenal pada manusia dan dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. 

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bilamana tidak dipenuhi, 

maka akan memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari 

kurangnya tidur adalah menurunnya berbagai fungsi kognitif. Berikut dibawah ini 

akan dibahas mengenai pentingnya istirahat dan pengaruhnya terhadap fungsi 

kognitif. 

 

2.1.1. Siklus Tidur dan Bangun
1
 

Untuk memahami pentingnya tidur, akan sangat membantu untuk 

mengetahui sesuatu tentang mekanisme dasar dari siklus tidur-bangun. Siklus 

yang terdiri dari sekitar 8 jam tidur di malam hari dan 16 jam terjaga di siang hari 

pada manusia ini dikendalikan oleh kombinasi dari dua pengaruh internal: 

homeostasis dan ritme sirkadian. 

Homeostasis adalah proses dimana tubuh mempertahankan “steady state” 

dari kondisi internal seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan keseimbangan asam-

basa. Jumlah tidur setiap malam juga di bawah kendali homeostatis. Pada saat kita 

bangun, dorongan dari homeostasis untuk tidur terakumulasi, mencapai 

maksimum pada akhir malam ketika kebanyakan orang tertidur. Meskipun 

neurotransmitter dari proses homeostasis tidur ini tidak sepenuhnya dipahami, ada 

bukti yang menunjukkan bahwa adenosin mungkin merupakan zat kimia yang 

merangsang untuk tidur. Selama kita terjaga, kadar adenosin meningkat terus 

menerus, sehingga muncul kebutuhan yang berkembang untuk tidur yang menjadi 

lebih dan lebih sulit untuk ditolak. Sebaliknya, saat tidur, kadar adenosin 

menurun, sehingga mengurangi kebutuhan untuk tidur. Obat-obatan tertentu, 
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seperti kafein, bekerja dengan menghalangi reseptor adenosin sehinga 

mengganggu proses ini. 

Kurang tidur mengakibatkan akumulasi hutang tidur yang akhirnya harus 

dibayar kembali. Ketika kita tetap terjaga sepanjang malam, misalnya, tubuh kita 

akan menuntut bahwa kita membayar setiap jam tidur yang hilang-dengan cara 

tidur siang atau tidur lebih lama di siklus berikutnya-atau menderita konsekuensi 

dari kuranng tidur. Hilangnya satu jam dari waktu tidur yang terakumulasi selama 

beberapa hari dapat memiliki efek negatif yang kuat pada kinerja siang hari, 

berpikir, dan suasana hati. 

Ritme sirkadian mengacu pada perubahan siklus, seperti perubahan 

fluktuatif pada suhu tubuh, tingkat hormon, dan tidur - yang terjadi selama 

periode 24 jam, didorong oleh “jam biologis otak”. Pada manusia, jam biologis 

terdiri dari sekelompok neuron di hipotalamus otak yang disebut suprachiasmatic 

nucleus (SCN). Irama internal 24 jam ini dalam fisiologi dan perilaku 

disinkronkan dengan lingkungan fisik eksternal dan jadwal sosial/pekerjaan. Pada 

manusia, cahaya adalah agen sinkronisasi terkuat. Terang dan gelap adalah sinyal 

eksternal yang “mengatur” jam biologis dan membantu menentukan kapan kita 

merasa perlu untuk bangun atau pergi tidur. Selain menyediakan sinkronisasi 

waktu antara berbagai irama, jam sirkadian juga membantu kita untuk tetap 

terjaga. 

Dengan demikian sistem homeostatis cenderung membuat kita mengantuk 

seiring waktu sepanjang periode bangun, terlepas dari apakah itu malam atau 

siang, sedangkan sistem sirkadian cenderung membuat kita terjaga selama ada 

cahaya matahari dan mendorong kita untuk tidur segera setelah gelap. Karena 

kompleksitas interaksi ini, secara umum disepakati bahwa kualitas tidur dan 

istirahat yang terbaik dapat dicapai saat jadwal tidur secara teratur disinkronkan 

dengan ritme sirkadian internal dan siklus eksternal terang-gelap. Selain itu, 

sistem sirkadian sangat tidak toleran terhadap perubahan besar dalam jadwal tidur 

dan bangun, contohnya pada orang yang telah melakukan perjalanan lintas negara 

dengan pesawat atau bekerja pada shift malam. 
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Ketika kita mencoba untuk tetap terjaga melawan jadwal yang diatur oleh 

jam sirkadian kita, kinerja mental dan fisik kita menjadi sangat berkurang. 

Kondisi yang berhubungan dengan gangguan ritme sirkadian termasuk kerja shift 

malam, jet lag dan gangguan tidur ritme sirkadian lainnya. Dalam kondisi jet lag, 

waktu untuk tidur dan terjaga yang ditentukan oleh jam sirkadian internal tidak 

sesuai dengan isyarat eksternal di zona waktu yang baru. Hasilnya adalah kantuk 

yang berlebihan, tidur yang buruk, kehilangan konsentrasi, kontrol motorik yang 

buruk, reflex melambat, mual, dan mudah tersinggung. 

Mereka yang melakukan kerja secara shift, terutama pada shift malam, juga 

mungkin mengalami efek dari siklus tidur-bangun sirkadian yang terganggu; 

Penelitian menunjukkan bahwa 10 sampai 20 persen dari pekerja shift melaporkan 

tertidur pada pekerjaan. Mereka juga mungkin mengalami menurunnya kinerja 

dan kewaspadaan, dan mungkin lebih rentan terhadap kecelakaan
2,3

. Strategi 

untuk kembali menyelaraskan ritme sirkadian, seperti menggunakan cahaya dan 

melatonin dapat membantu. Ada juga bukti bahwa tidur sejenak di tengah shift 

malam dapat membantu. Tidur –bahkan sesingkat 20 menit-dapat 

mempertahankan atau meningkatkan kewaspadaan, kinerja, dan suasana hati
4
. 

 

2.1.2. Pentingnya Tidur dan Pengaruhnya terhadap Fungsi Kognitif 
1 

Meskipun para ilmuwan masih mencoba untuk mencari tahu mengapa orang 

perlu tidur, penelitian tentang tidur pada hewan menunjukkan bahwa tidur 

diperlukan untuk kelangsungan hidup. Beberapa ahli percaya tidur memungkinkan 

tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri; saat tidur banyak sel menunjukkan 

peningkatan produksi protein, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel dan 

perbaikan kerusakan sel yang diakibatkan oleh trauma dan sinar ultraviolet. Fakta 

bahwa banyak proses biokimia dan fisiologis terjadi saat tidur menghasilkan suatu 

konsensus di antara para peneliti bahwa tidur yang cukup adalah penting untuk 

kesehatan dan kesejahteraan. Melihat dampak dari kurang tidur pada fungsi 

fisiologis dan kognitif juga dapat membantu menjelaskan tujuan tidur. Beberapa 

fungsi ini meliputi memori dan perhatian, pemikiran yang kompleks, respon 
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motorik, dan pengendalian emosi
5
. Jadi, kurang tidur tidak hanya membuat kita 

marah-marah dan tampak bingung.  

Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti telah menemukan bahwa kurang 

tidur mungkin memiliki konsekuensi berbahaya bagi sistem imunitas dan 

endokrin, serta berkontribusi untuk penyakit serius seperti obesitas, diabetes, dan 

hipertensi. 

Bukti bahwa kurang tidur berdampak negatif pada fungsi kognitif dan 

kinerja motor sangat banyak. Satu studi menunjukkan bahwa orang-orang yang 

terjaga hingga 19 jam secara substansial menghasilkan lebih buruk pada kinerja 

dan kewaspadaan dibanding mereka yang secara legal dibuat mabuk. Studi-studi 

lain telah menemukan: 

• Setelah satu malam kurang tidur total, subjek mencetak skor yang lebih 

rendah secara signifikan  pada tes pengambilan keputusan, waktu reaksi 

sederhana, ingatan eksplisit, dan membaca kata secara terbalik. 

• Kewaspadaan pada siang hari dan memori terganggu oleh hilangnya tidur 

selama delapan jam, terutama ketika kurang tidur terjadi selama beberapa 

malam. Mendapatkan tiga, lima, atau kurang dari tujuh jam tidur malam 

selama tujuh malam berturut-turut dapat secara signifikan merusak 

kewaspadaan dan performa motorik. 

Selain itu, para peneliti di Stanford University menemukan bahwa orang 

dengan sleep apnea ringan sampai sedang, suatu kondisi kesehatan di mana napas 

berhenti secara periodik selama tidur dan mengganggu tidur, melakukan seburuk 

atau lebih buruk pada tes reaksi-waktu dibandingkan orang-orang yang akan 

dianggap aneh di kebanyakan negara. 

Selain itu, kurang tidur telah terbukti dapat mempengaruhi suasana hati. Kita 

semua tahu bagaimana kita menjadi mudah tersinggung setelah semalaman 

bekerja. Bukti medis yang menghubungkan kurang tidur dengan kemarahan, 

kecemasan, dan kesedihan semakin lama juga semakin banyak. Peneliti dari 

University of Pennsylvania menemukan bahwa ketika subjek penelitian hanya 

diperbolehkan untuk tidur 4,5 jam per malam untuk satu minggu, mereka 

melaporkan merasa lebih stress, marah, sedih, dan kelelahan secara mental, 
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dengan skor keseluruhan untuk suasana hati dan semangat terus menurun selama 

periode pengujian. Ketika subyek diizinkan untuk mendapatkan tidur yang cukup, 

skor suasana hati mereka meningkat secara dramatis. 

 

2.1.3.  Kelelahan pada Ahli Anestesi
6 

Kelelahan adalah fakta yang tidak dapat dihindari dari kehidupan 

profesional kita. Anestesiologi menuntut margin yang sangat kecil dari kesalahan 

dengan interval waktu yang singkat untuk memahami dan memperbaiki 

kesalahan.  

Perawatan pasien yang efektif oleh anestesiologis menuntut penyusunan dan 

iterasi data, yang berkorelasi dengan kondisi pasien, perencanaan dan 

pelaksanaan, serta monitoring ketat untuk mencapau hasil yang menguntungkan 

bagi pasien. Masing-masing tuntutan di atas yang sangat membebani dan 

tanggung jawab yang besar memerlukan tingkat kewaspadaan yang luar biasa. 

Praktek “kewaspadaan yang kekal” memiliki harga. Stres mental dan fisik yang 

berat menyebabkan kelelahan dan defisit tidur. Kelelahan pada ahli anestesi 

diterima sebagai suatu yang wajar atau sebagian besar diabaikan. 

Kelelahan didefinisikan sebagai hilangnya kekuatan dan yang bersifat 

sementara  akibat dari kerja fisik atau mental yang berat; biasanya diasosiasikan 

dengan penurunan kinerja. Ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memberikan tenaga 

yang cukup untuk melakukan tugas. Habisnya energi mengakibatkan kelelahan 

otot ke titik di mana aktivitas fisik atau mental tidak dapat dilakukan. Tiga jenis 

kelelahan telah digambarkan sebagai: 

• Transient: terjadi akibat pembatasan tidur ekstrim atau tetap terjaga 

berkepanjangan (1-2 hari). 

• Kumulatif: kurangnya tidur secara ringan namun berulang ulang atau tetap 

terjaga berkepanjangan yang terjadi beberapa kali. 

• Sirkadian: berkurangnya kinerja selama jam malam, terutama selama 

jendela individu dari sirkadian rendah (WOCL) (biasanya jam 02:00-

06:00). 
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Ketika kelelahan mencapai titik di mana aktivitas tidak dapat dilanjutkan 

bahkan setelah masa istirahat, kelemahan yang ekstrem akan muncul. Secara 

realistis, ahli anestesi yang lelah (seperti seorang penerbang) rentan untuk 

mengabaikan pemantauan pasien, yang dapat menyebabkan interpretasi yang 

salah dari parameter dan dengan demikian menghasilkan keputusan yang keliru. 

Dampak kemungkinan kurang tidur dan kelelahan di antara ahli anestesi 

mendapat perhatian di awal 1990-an. Lebih dari 50% dari penyedia perawatan 

anestesi mengaku melakukan kesalahan dalam penilaian medis yang mereka 

kaitkan dengan kelelahan dalam studi oleh Gaba dan Gravenstein. Memanfaatkan 

metode insiden kritikal dalam mengevaluasi kesalahan anestesi, Cooper et al 

memproyeksikan bahwa kelelahan bertanggung jawab atas 6% dari insiden kritis 

kesalahan manusia yang dilaporkan, dan menyebabkan 80% dari kecelakaan 

anestesi. Di Selandia Baru, 86% dari anestesi yang menanggapi survei mengaku 

terlibat dalam kesalahan yang berhubungan dengan kelelahan, sementara 58% 

merasa bahwa mereka telah melampaui batas diri mereka untuk secara aman 

melakukan anestesi. Kelelahan adalah penyebab pada 152 dari 5600 kasus (3%) 

yang dilaporkan dalam Studi Pemantauan Insiden Australia yang dilakukan pada 

tahun 1987-1997. 

 

 

2.2. Proses pengambilan keputusan klinis
7
 

Membuat diagnosis adalah aktivitas kognitif penting yang dilakukan setiap 

dokter. Diagnosis yang benar dalam kebanyakan kasus akan menghasilkan 

pengobatan yang tepat. Dengan tingginya biaya perawatan kesehatan, peningkatan 

pengetahuan pasien, medikolegal, dan asuransi, setiap dokter harus empatik, dapat 

diandalkan, dan cost-effective dalam perawatan pasien. Diagnosis, karenanya 

harus selalu logis dan dapat dipertahankan berdasarkan pada pertimbangan 

lingkungan internal dan eksternal dinamis dari manusia.  

Pemeriksaan dan pengobatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas dasar 

kondisi pasien daripada untuk mengkompensasi kekurangan dokter. Audit diri 

adalah prasyarat penting untuk akuntabilitas tindakan atau pikiran. Hal ini sesuai 
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dengan identifikasi empat faktor kunci dari pengambilan keputusan klinis yang 

mencerminkan tren saat ini di bidang kesehatan: kualitas, biaya, etika, dan 

masalah hukum. 

Untuk dokter yang berpengalaman, proses berpikir yang terlibat dalam 

merumuskan diagnosis sebagian besar terjadi di bawah sadar. Ketika ditanya, 

sebagian besar akan merujuk hal tersebut pada pengetahuan dan pengalaman yang 

terakumulasi selama bertahun-tahun praktek. Dalam kehidupan sehari-hari dan di 

samping pasien, guru dan peserta didik saling bertukar pikiran dimana terjadi 

proses belajar baik berupa mengingat atau memahami 

Meskipun proses berpikir telah diakui sebagai suatu yang kompleks, tidak 

ada cara yang dapat diterima secara seragam untuk menggambarkan kompleksitas 

tersebut
8
, sampai Benjamin Bloom et al. Berhasil mengklasifikasikan proses 

pemikiran ke enam tingkat yang sangat dinamis. Semakin tinggi tingkatannya 

makin meningkat tingkat kompleksitasnya, dari pengetahuan sebagai tingkat 

dasar, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, sampai evaluasi sebagai tingkat 

tertinggi. Klasifikasi ini disebut sebagai “Cognitive Domain of Bloom’s Taxonomy 

of Educational Objectives”. Ada domain lainnya yaitu, “Affective” dan “Psycho-

motor”, yang membahas perasaan emosional yang terkait dengan proses berpikir 

dan kemampuan motorik. Klasifikasi dapat dilihat di tabel 2.1. berikut 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi Cognitive Domain/ Taxonomy dan contoh ilustrasinya  

Cognitive Domain/ Taxonomy Contoh Ilustrasi 

Pengetahuan Mengingat, mengenali, mempelajari hal 

baru, 

Komprehensi Menterjemahkan, interpretasi, ekstrapolasi 

Aplikasi Menggunakan, mengaplikasikan, 

menghubungkan 

Analisa Membedakan, mengatur, mengklasifikasikan 

Sintesis Menggabungkan, menyusun, 

mengkhususkan 

Evaluasi Memvalidasi, menilai, menimbang ulang, 

argumentasi 
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2.3.  Digit span test dan trail making test 

2.3.1. Digit Span Test 
9
  

Pengukuran forward and backward digit span (DS) adalah salah satu tes 

neuropsikologi  tertua dan paling banyak digunakan untuk memori verbal jangka 

pendek. Selama beberapa dekade mereka telah menjadi komponen dari tes 

memori Wechsler (WMS) dan skala kecerdasan Wechsler untuk orang dewasa 

dan anak-anak. 

Urutan digit disajikan mulai dengan panjang 2 digit, dan dua percobaan 

disajikan pada setiap peningkatan daftar panjang. Pengujian dihentikan pada saat 

peserta gagal untuk secara akurat melaporkan percobaan baik pada satu urutan 

panjang atau ketika panjang daftar maksimal tercapai (9 angka maju, 8 mundur). 

Jumlah soal yang dijawab dengan benar dari seluruh Forward Span (FS) dan 

Backward Span (BS) dijumlahkan untuk menghasilkan skor total yang benar. 

Pada uji DS tradisional, pengujian dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, 

karena setiap daftar yang dibacakan oleh pemeriksa ada variasi dalam tingkat, 

intensitas, penekanan, dan kejelasan pengucapan angka pada setiap presentasi 

serta variasi kejelasan antara pemeriksa yang berbeda. Selain itu, angka di setiap 

daftar tidak dipilih secara acak. Urutan angka tertentu seperti kode area dapat 

mempermudah subjek untuk mengingat, karena sering disebutkan sebelumnya. 

 

2.3.2.  Trail Making Test
10,11

 

Trail Making Test (TMT) adalah, "instrumen efisien dan sensitif yang 

mudah dikerjakan, dan yang dapat diandalkan dalam membedakan antara individu 

normal dan mereka dengan gangguan otak". Tes ini dianggap sebagai salah satu 

pengukuran terbaik dari fungsi otak secara umum. TMT diciptakan pada tahun 

1938, awalnya bernama Partington's Pathways, dan termasuk dalam Battery Test 

Individual bagi tentara serta tes neuropsikologis Battery Halsted-Reitan. TMT 

adalah tes dengan menggunakan pena dan kertas dan diyakini dapat mengukur 

fungsi visual-motor, pengenalan simbol, kemampuan untuk memindai halaman, 
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integrasi fleksibel dari informasi numerik dan abjad di bawah tekanan waktu, serta 

fungsi eksekutif seperti sequencing dan fleksibilitas mental. 

TMT asli terdiri dari dua versi, A dan B. Dalam Trails A, individu diberi 

selembar kertas yang berisi lingkaran dengan angka 1 sampai 25 yang ditaruh 

secara acak pada halaman dan diminta untuk dengan cepat menghubungkan 

nomor secara berurutan. Trails B juga memerlukan individu untuk 

menghubungkan 25 sasaran lingkaran, tapi kali ini bergantian antara huruf dan 

angka dalam urutan abjad. Trails B diduga dapat mengukur set yang lebih 

kompleks dari kemampuan kognitif yang meliputi perencanaan, sequencing, 

memperbarui memori kerja dan pergeseran antara dua domain stimulus. Penting 

untuk dicatat bahwa ini semua merupakan kemampuan eksekutif yang sering 

ditemukan menurun pada orang  tua dan mereka juga berada di antara yang 

pertama untuk menunjukkan penurunan sebagai tanda dari Mild Cognitive 

Impairment (MCI). Trails B adalah salah satu dari sedikit tes neuropsikologi yang 

mampu membedakan antara pasien demensia dan subjek kontrol 

Trails A umumnya diperlakukan sebagai kondisi dasar di mana respon 

latency diyakini mencerminkan waktu reaksi sederhana. Tidak seperti Trails B, 

kinerja yang sukses di Trails A telah terbukti hanya mengandalkan sangat sedikit 

kemampuan eksekutif. Dengan membandingkan kinerja individu pada versi A 

(eksekutif) dan B (non-eksekutif), seseorang dapat menghasilkan dua pengukuran 

penting dari kapasitas kognitif/eksekutif individu: perbedaan antara Trails A dan 

Trails B (bagaimana  mereka butuh lebih lama  untuk menyelesaikan Trails B) dan 

rasio B/A. Kinerja melambat pada Trails B relatif terhadap Trails A digunakan 

sebagai indikasi penurunan kognitif atau disfungsi lobus frontal secara umum. 

Ada juga upaya untuk menciptakan waktu reaksi normatif di Trails B; waktu 

kurang dari 72 detik dianggap kinerja normal, 73- 105 detik dianggap gangguan 

ringan, dan apa pun di luar 106 detik dianggap gangguan serius. 

Meskipun Trail Making Test adalah salah satu tes yang paling umum 

digunakan untuk mendiagnosa MCI, utilitasnya dibatasi oleh beberapa faktor yang 

berkaitan dengan desain tes dan administrasi. Sejumlah keterbatasan ini 

diciptakan oleh ketergantungan pada format pena dan kertas. Pertama, 
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penggunaan berulang dari tes (penting untuk mendeteksi perubahan individu yang 

terkait dengan tahap awal dementia) sangat terbatas dengan versi pena dan kertas 

saat ini. Paling menonjol, hanya ada dua bentuk alternatif dari Trails A dan B 

(semua pengujian dilakukan dengan dua pengaturan yang sama dari lingkaran). 

Kurangnya bentuk alternatif membuat sulit untuk secara eksperimental 

menyelidiki proses kognitif yang relevan yang mendasari kinerja tugas. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan fakta bahwa berbagai faktor yang dapat mendorong 

kinerja (misalnya, pengaturan lingkaran, jarak antara lingkaran, dll) tidak dapat 

sistematis dimanipulasi. Kedua, penelitian telah menunjukkan bahwa ada efek 

pembelajaran yang signifikan dengan pemberian berulang dari bentuk yang ada. 

Efek pembelajaran ini terbukti setelah hanya dua eksposur di hari yang sama dan 

dapat terdeteksi sampai satu tahun setelah pemberian awal. Efek pembelajaran 

tersebut merupakan salah satu masalah yang paling besar ketika dimanfaatkan 

dalam subjek desain penelitian. Perbaikan yang diamati selama pengerjaan kedua 

tes mungkin hanya karena paparan sebelum mereka untuk itu, sehingga sulit untuk 

menafsirkan perbaikan kinerja serta untuk reliabilitas.  

Pengukuran dari fungsi eksekutif sering menunjukkan tingkat tinggi efek 

latihan karena mereka biasanya menyajikan subjek dengan situasi baru di mana 

mereka harus memecahkan masalah atau mengenali sebuah konsep abstrak. 

Setelah pemberian pertama tes, mereka tahu semua "trik"; kebaruan mereda 

dengan cepat dan mereka mampu memperbaiki strategi mereka dan dengan 

demikian meningkatkan skor tes. Trails B bahkan lebih dipengaruhi oleh efek 

pembelajaran dari Trails A karena peningkatan hal baru terkait dengan melakukan 

Trails B. Temuan ini secara substansial merusak sensitivitas diagnostik dari TMT, 

terutama dalam kasus-kasus demensia di mana perubahan kinerja intraindividual 

dianggap salah satu indikator yang paling sensitif dari penurunan kognitif yang 

abnormal. 
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2.4.  Regulasi Jam Kerja pada Residen dan Efeknya 

Batasan jam kerja residen telah menjadi titik perdebatan selama beberapa 

tahun. Pada pertengahan 1980-an, pelatihan residensi bisa disamakan dengan 

magang yang memiliki fitur perbudakan. Permintaan untuk menguasai 

pengetahuan yang sama sekali baru dalam waktu yang relatif singkat, 

meningkatkan intensitas pelatihan residensi
12

. Stres ini diperparah oleh jadwal 

kerja yang termasuk panggilan malam setiap malam dan lebih dari 100 jam kerja 

selama seminggu bagi kebanyakan residen. Ini meninggalkan sedikit ruang untuk 

keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja dan mungkin telah 

berkontribusi atas kelelahan pada residen dan terjadinya burnout secara dini 

Selama dua dekade terakhir, filsafat dan kebijakan yang mengatur jam 

tugas residen telah berubah secara dramatis. Jam kerja sekarang diatur secara 

ketat, dengan aturan khusus yang mewajibkan waktu yang cukup di luar rumah 

sakit. Juga, pengawasan langsung oleh dokter penanggungjawab dari perawatan 

pasien menjadi prioritas yang lebih besar. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan 

meningkatkan keselamatan pasien, tetapi beberapa berpendapat bahwa mereka 

dapat mengganggu pendidikan residen. 

Meskipun jumlah jam kerja residen yang dihabiskan di tempat kerja 

mengalami penurunan, jumlah pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi 

dokter yang kompeten terus berkembang, dan jumlah total tahun pelatihan 

residensi tetap tidak berubah. Tidak jelas apakah batas tugas jam kerja telah 

mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam perawatan pasien, dan ada 

kekhawatiran bahwa kualitas pendidikan residen telah dipengaruhi oleh perubahan 

ini, khususnya yang berkaitan dengan banyaknya kasus yang diperlukan di 

disiplin ilmu bedah.  

Di Amerika pada tahun 2003, the Accreditation Council for Graduate 

Medical Education (ACGME) membuat batas tugas jam kerja yang berlaku secara 

nasional untuk program residensi di semua spesialisasi dan subspesialisasi. 

ACGME menetapkan minimal satu periode 24 jam bebas kerja di setiap minggu 

dengan rata-rata selama periode 4 minggu, panggilan malam tidak lebih sering 
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dari sekali setiap 3 malam, dan jam tugas diperluas untuk mencakup tugas apapun 

untuk aktivitas klinis atau pendidikan, membatasi jam kerja mereka menjadi 80 

jam per minggu. Selanjutnya, sebuah komite yang ditugaskan oleh Institute of 

Medicine (IOM) mengutip penelitian bahwa waktu kontinu terjaga lebih dari 30 

jam dapat mengakibatkan kelelahan yang nyata dan menyerukan modifikasi lebih 

lanjut dari standar 2003 ACGME mengenai jam kerja. Pada tahun 2010, ACGME 

merilis set baru standar tugas jam kerja, untuk menjadi efektif pada tahun 2011, 

yang memperpendek masa tugas berturut-turut bagi residen tahun pertama 

menjadi 16 jam dan diperlukan bahwa residen senior memiliki 14 jam istirahat 

setelah jaga 24 jam. Sebelumnya, residen diizinkan untuk tinggal di rumah sakit 

untuk tambahan 6 jam untuk membantu dalam transisi perawatan oleh dokter yang 

menggantikan. ''Waktu transisi'' itu disingkat menjadi 4 jam
12

. 

Idealnya, pembatasan jam jaga akan menghasilkan residen yang lebih prima 

dan akan menurunkan kemungkinan mereka melakukan kesalahan medis. Selain 

morbiditas dan mortalitas, ukuran hasil pengganti, seperti frekuensi kesalahan 

medis, perasaan kelelahan residen, dan kinerja residen pada tes bekerja-memori, 

telah digunakan untuk mengevaluasi keselamatan pasien di era ini. 

Laporan individu dalam literatur telah mendukung pembatasan jam jaga, 

mengutip keselamatan pasien membaik. Namun, ulasan yang lebih besar dan 

sistematis telah menyimpulkan bahwa studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, 

termasuk ukuran sampel yang kecil, kurangnya metode yang kuat untuk mengukur 

hasil keselamatan pasien, kurangnya kelompok kontrol, dan potensi untuk bias 

budaya dan publikasi. Selain itu, banyak ulasan sistematis tidak fokus secara 

khusus pada disiplin ilmu bedah, yang dapat membatasi penerapannya untuk 

peserta bedah. 

Efek pembatasan jam jaga pada pola tidur dan kognisi sebelumnya telah 

diselidiki pada residen medis
13

. Penurunan jam tugas meningkatkan jumlah jam 

tidur baik pada dasar malam dan mingguan. Gohar dan rekan menunjukkan efek 

kognitif negatif pada saat menjalani tugas jaga on-call, yang menunjukkan defisit 

yang cukup besar dalam kapasitas kerja memori hingga 4 hari paska panggilan, 

sedangkan Lockley, et al mampu menunjukkan bahwa pembatasan  jam jaga 
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memiliki efek positif dari penurunan 'kegagalan attentional' (sebagaimana diukur 

oleh electrooculography terus menerus). 

Meskipun temuan temuan ini penting, pengaruh dari pola tidur residen pada 

keluaran pasien belum terbukti. Studi observasional telah menunjukkan penurunan 

semua penyebab kematian dan frekuensi ''komplikasi karena tenaga medis'' pada 

periode setelah pelaksanaan batas jam tugas residen, tetapi hasil ini tidak spesifik 

dalam melukiskan peran pembatasan jam tugas dalam secara langsung 

meningkatkan keluaran pasien. Selanjutnya, meskipun masing-masing studi 

terkontrol untuk perancu pasien secara spesifik, tanpa membandingkan ke rumah 

sakit non teaching sebagai kontrol, tidak jelas apakah hasil yang lebih baik terlihat 

terutama karena jam tugas residen yang terbatas atau kemajuan teknologi atau 

inisiatif lain, yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan keselamatan 

pasien di rumah sakit secara keseluruhan 
14

. 

Meskipun studi ini menunjukkan bahwa membatasi jam tugas mungkin 

terkait dengan keselamatan pasien yang lebih besar, bukti dari 4 studi 

epidemiologi besar menunjukkan bahwa mungkin tidak ada perbaikan tersebut. 

Pertama, sebuah studi dari 14 juta pasien Medicare dan Administrasi Veteran 

(VA) tidak menunjukkan perbedaan morbiditas, mortalitas, kontinuitas perawatan, 

dan indikator metrik perawatan teknis setelah batasan jam tugas residen 

diberlakukan. Dua studi tambahan mengevaluasi semua penyebab kematian pada 

30 hari pertama di 8,5 juta pasien di Medicare dan 318,636 pasien di Veterans 

Administration (VA) sebelum (2000-2003) dan setelah (2003-2005) pelaksanaan 

ACGME mengenai standar jam tugas. Dalam kedua studi, rumah sakit 

dikelompokkan berdasar intensitas mengajar dan kemudian dibandingkan. 

Meskipun pasien yang mendapat perawatan medis di VA memiliki angka 

kematian yang lebih rendah pada tahun kedua setelah pembaasan jam jaga, tidak 

ada perbedaan angka kematian pasien bedah dalam kedua studi. Selain itu, 

perbaikan yang dicatat pada pasien medis dalam kelompok VA tidak terlihat di 

Medicare kohort yang lebih besar . Akhirnya, analisis dari National data Trauma 

Bank, sebelum (2001-2002) dan setelah (2004-2005) pemberlakuan batas jam 

tugas pada tahun 2003, mengungkapkan penurunan angka kematian yang 
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signifikan secara statistik (tetapi tidak secara klinis) di rumah sakit pendidikan, 

dengan data dari rumah sakit non-teaching digunakan sebagai kontrol. 

Sebuah tinjauan pustaka oleh Baldwin et al, menunjukkan penurunan angka 

kematian setelah diberlakukan batas jam tugas. Perbaikan yang serupa juga 

tercatat di lembaga non-teaching (odds ratio, 1,12; p <0,05), mempertanyakan 

kontribusi yang tepat dari batas jam tugas bagi perbaikan angka kematian. Selain 

itu, tidak ada perbaikan dalam hal angka kematian setelah adanya pembatasan jam 

tugas, menunjukkan bahwa pengurangan jam tugas lebih lanjut mungkin tidak 

bermanfaat. Sebuah sampel yang lebih kecil yang diambil dari 10 rumah sakit di 

North Carolina yang diperiksa setelah pelaksanaan batas jam tugas menunjukkan 

odds ratio 0,99 per tahun dari tingkat bahaya per 1.000 pasien/hari, menunjukkan 

tidak ada perbaikan dalam keselamatan pasien. 

Dua studi penting menunjukkan bahwa keluaran pasien tertentu telah 

memburuk sejak pengurangan jam tugas residen. Evaluasi dari data pasien rawat 

inap skala nasional di Amerika untuk morbiditas dan mortalitas pada pasien 

dengan patah tulang pinggul menunjukkan peningkatan morbiditas keseluruhan 

pada rumah sakit pendidikan dan non-pendidikan, menunjukkan peningkatan 

umum dalam tingkat keparahan penyakit pasien dengan patah tulang pinggul. 

Namun, penelitian ini mencatat bahwa lembaga pengajaran memiliki peningkatan 

yang signifikan dalam pneumonia perioperatif, hematoma, transfusi, komplikasi 

ginjal, dan lama tinggal dalam hubungan dengan pembatasan jam tugas. Penilaian 

dari 614.000 pasien dengan bypass arteri koroner di Amerika menunjukkan bahwa 

meskipun terjadi penurunan global dalam angka kematian dan lama tinggal di 

rumah sakit, ada peningkatan morbiditas pasien bedah di rumah sakit pendidikan 

setelah pelaksanaan batas jam tugas dibandingkan dengan rumah sakit non-

pendidikan. Menariknya, penelitian ini dilakukan oleh kelompok yang sama 

peneliti yang telah melaporkan perbaikan mortalitas pada studi lembaga yang 

lebih kecil di tahun sebelumnya 
14

. 

Data ini mengungkapkan hasil beragam berkaitan dengan keselamatan 

pasien dan menggaris bawahi potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari 

membatasi jam tugas residen. Salah satu penjelasan adalah bahwa dengan 
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dibatasinya jam tugas residen dapat meningkatkan jumlah transisi dalam 

perawatan pasien, yang dapat mengimbangi atau bahkan lebih besar daripada 

potensi perbaikan terkait untuk jumlah istirahat residen. 

Di Indonesia, sampai pada saat ini belum ada pengaturan yang membatasi 

jam kerja untuk residen maupun tenaga medis lainnya. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, disebutkan 

bahwa waktu kerja adalah 40 jam dalam 1 minggu dan 7 atau 8 jam dalam 1 hari. 

Namun dalam keterangan lanjutan disebutkan bahwa ketentuan mengenai jam 

kerja tersebut tidak berlaku pada sektor pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai residen anestesi di RSUD dr 

Soetomo, seorang residen anestesi pada hari kerja akan mulai menjalankan 

aktifitasnya di hari kerja (Senin-Jumat) pada sekitar pukul 06.30 -07.00 WIB dan 

berakhir secara bervariasi antara pk 18.00- 23.00 WIB bergantung pada banyak 

dan lamanya operasi yang ditangani. Jika seorang residen anestesi mendapatkan 

tugas jaga malam pada hari kerja, maka residen tersebut akan melanjutkan 

aktifitasnya yang kemudian di keesokan paginya dilanjutkan dengan aktifitas rutin 

(kurang lebih 36 jam). Departemen Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. 

Soetomo sendiri menyadari pentingnya istirahat sebagai bagian dari pencapaian 

mutu sehingga dalam 1–2 tahun terakhir telah berusaha menekan jumlah jaga 

malam pada hari kerja bagi residen anestesi. 

  

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DANNY IRAWAN WEFEK TUGAS JAGA ...LAPORAN PENELITIAN



19 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diteliti    

   Tidak Diteliti 

Tidur  

Bangun  

Kortisol menurun 

Dorongan untuk tidur kuat Berusaha tetap 

terjaga 

Homoestasis Tubuh 

Terganggu 

Fungsi Kognitif 

Menurun 

Proses pengambilan 

keputusan terganggu 

Patient Safety Tidak Optimal 

Kewaspadan 

Menurun 

Akumulasi Hutang 

Tidur 

Kelelahan Kronis 

Kondisi Tubuh Optimal 

Faktor Lain: 

Pengalaman, 

Pengetahuan, 

Kepribadian, dsb 

Aktivasi Pusat Tidur 

(Raphe Nuclei, area 

suprachiasmatic, 

thalamus)  

Reparasi Jaringan, sekresi 

hormon pertumbuhan, kortisol, 

dan melatonin, Temperatur turun, 

aktivitas simpatis turun 

Kortisol meningkat 

Kadar Adenosin 

dan Serotonin tinggi 

Gangguan Sistem Imun 

Gangguan Hormon 

Gangguan Mood 

 

Sleep 

Deprivation 

Aktivitas RAS & Thalamus 

Menurun 
Siklus Sikardian 

Thalamus dan Reticular 

activating system (RAS) 

tereksitasi 

Bangun Terus Menerus 
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Tidur malam merupakan suatu kebutuhan bagi semua manusia tidak 

terkecuali residen anestesi. Tidur sendiri disebabkan akibat adanya stimulasi pada 

daerah pusat tidur di otak oleh neurotrasnmiter adenosine dan serotonin. Pada 

akhir dari fase tidur, kadar kortisol akan berada pada nilai yang tinggi yang 

mengakibatkan eksitasi dari Reticular Activating System (RAS) seseorang dapat 

bangun. Sebaliknya kadar adenosine akan rendah (neurotransmitter yang diduga 

bertanggung jawab atas dorongan untuk tidur). Dalam perjalanannya, kadar 

kortisol akan terus menurun dan sebaliknya kadar adenosin akan terus meningkat 

sehingga muncul dorongan untuk tidur yang makin lama dibiarkan akan makin 

sulit untuk dilawan. 

Dalam kondisi dimana seseorang memaksakan diri untuk tetap terjaga, maka 

keseimbangan tubuh akan terganggu dan akan terjadi akumulasi hutang tidur yang 

dapat dibayar pada siklus tidur berikutnya atau dengan melakukan tidur siang. 

Efek negatif yang telah didokumentasikan dari kurang tidur, meliputi gangguan 

sistem imun, gangguan mood, dan gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif 

teridiri atas banyak aspek yang diantaranya berupa atensi dan memori dan dapat 

dievaluasi dengan menggunakan digit span test serta trail making test. 

Adanya gangguan dan fungsi kognitif dan juga gangguan mood dapat 

berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan yang merupakan hal yang 

penting dalam pelayanan medis, tidak hanya bagi residen anestesi. Proses 

pengambilan keputusan yang buruk dapat menghasilkan tindakan yang tidak tepat 

dalam pelayanan pasien sehingga keselamatan pasien sebagai target yang ingin 

dicapai menjadi tidak optimal.  
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian akan dilakukan secara analitik observasional dengan desain cross 

sectional. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Dept/SMF Anestesiologi dan Reanimasi RSUD 

Dr Soetomo pada bulan Maret-April 2017, atau sampai dengan jumlah sampel 

memenuhi syarat. 

4.3. Populasi, Sampel, dan Besar Sampel 

Populasi adalah semua residen anestesi Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga – Dept/SMF Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Soetomo. 

Besar sampel dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana 

n  = Besaran sampel 

σ  = Standar deviasi 

Z1/2α  = Harga tingkat kesalahan tipe I 

1   = Harga tingkat kesalahan tipe II 

  = Rata rata stage I 

 = Rata rata stage II 
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Dari rumus tersebut, didapat besaran sampel sebanyak 12,7 yang kemudian 

dibulatkan menjadi 13 sampel. 

4.4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

4.4.1. Kriteria Inklusi 

1. Residen anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – 

Dept/SMF Anestesiologi dan Reanimasi RSUD Dr. Soetomo yang 

bersedia berpartisipasi 

2. Mendapatkan istirahat malam minimal 6 jam sebelum pengambilan data 

awal dimulai. 

4.4.2. Kriteria Eksklusi 

1. Tidak setuju berpartisipasi 

2. Menderita insomnia 

3. Saat jaga malam mendapatkan waktu tidur lebih dari 4 jam 

 

4.5. Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Residen Anestesi yang bersedia 

mengikuti penelitian dan pada 

malam hari telah tidur selama 

minimal 6 jam (t0) 

Fungsi 

Kognitif 

Menurun 

Pelayanan Anestesi/Jaga 8 jam (t1) 

Pelayanan Anestesi/Jaga 12 jam (t2) 

Pelayanan Anestesi/Jaga 24 jam (t3) 

Beck Depression Inventory 

Analisa Data 

Evaluasi 

dengan Digit 

Span Test & 

Trail Making 

Test  
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4.6. Variabel Penelitian 

1. Residen Anestesi 

2. Digit Span Test 

3. Trail Making Test 

 

4.7. Definisi Operasional 

1. Residen Anestesi adalah dokter umum yang sedang menjalani program 

pendidikan dokter spesialis di bidang anestesiologi di Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga – Dept/SMF Anestesiologi dan 

Reanimasi RSUD Dr. Soetomo 

2. Digit Span Test adalah tes psikologi sederhana untuk mengevaluasi 

fungsi atensi dan memori dengan meminta seseorang untuk mengulangi 

angka yang diucapkan oleh pemeriksa dengan urutan yang sama dan 

terbalik. Tes diberikan dengan menggunakan urutan angka yang sudah 

direkam sebeumnya. 

3. Trail Making Test adalah tes psikologi untuk mengevaluasi fungsi 

visual-motor, pengenalan simbol, kemampuan untuk memindai 

halaman, integrasi fleksibel dari informasi numerik dan abjad di bawah 

tekanan waktu, serta fungsi eksekutif seperti sequencing dan 

fleksibilitas mental menggunakan media kertas dan pena.  

 

4.8. Bahan dan Cara Kerja 

4.8.1. Bahan Kerja 

1. Digit Span Test 

2. Trail Making Test 

3. Beck Depression Inventory 

4. Pena dan Kertas 

5. Perekam Suara 

6. Video kamera 

7. Stopwatch 
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8. Lembar Pengumpul Data 

 

4.8.2.  Cara Kerja 

1. Residen anestesi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dievaluasi 

menggunakan Beck Depression Inventory, digit span test, dan trail 

making test. 

2. Digit Span Test dikerjakan dengan menggunakan rekaman yang telah 

disiapkan sebelumnya. Proses pemeriksaan kedua tes dilakukan di 

tempat yang tenang dan direkam dengan video kamera sebagai bukti. 

3. Hasil evaluasi pertama diperlakukan sebagai kontrol. 

4. Residen anestesi dievaluasi kembali setelah bekerja selama 8, 12, dan 

24 jam. 

5. Hasil evaluasi pada jam ke-8, 12, dan 24 dicatat pada lembar 

pengumpul data. Kejadian khusus selama jaga dan tingkat stress residen 

anestesi dicatat. 

6. Hasil evaluasi pada jam ke-8, 12, dan 24 dibandingkan dengan hasil 

evaluasi awal.  

 

4.9. Analisis Statistik 

Data yang mempunyai skala ratio/interval akan diuji dengan menggunakan 

uji t berpasangan, untuk data yang berdistribusi normal, sedangkan untuk data 

yang tidak berdistribusi normal akan diuji dengan menggunakan uji Wilcoxon. 

4.10. Jadwal Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selama periode Maret-April 2017, atau sampai 

dengan jumlah sampel memenuhi. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Karakteristik Sampel 

Jumlah residen anestesi di RSUD Dr Soetomo yang mengikuti penelitian 

sebanyak 32 orang (±25 % dari jumlah residen anestesi RSUD Dr. Soetomo). 

Berdasarkan jenis kelamin, 23 (71,9 %) orang adalah laki laki sedangkan 9 orang 

adalah perempuan (28,1%). Berdasarkan sebaran semester, residen anestesi yang 

mengikuti penelitian ini sebanyak 12 orang berada di semester 2 (37,5%), 4 orang 

berada di semester 3 (12,5%), 2 orang berada di semester 4 (6,3%), 2 orang 

berada di semester 5 (6,3%), 4 orang berada di semester 6 (12,5%), 3 orang 

berada di semester 7 (9,4%), 2 orang berada di semester 8 (6,3%), dan 3 orang 

berada di semester 9 (9,4%). 

Berdasarkan umur, subjek penelitian memiliki rata  rata umur 29,94 ± 6,46 

tahun. Istirahat malam sebelum memulai aktivitas rata rata adalah sebanyak 

6,28±0,98 jam. Saat jaga, semua residen anestesi mengaku ada waktu 

tidur/tertidur dengan jumlah yang bervariasi. Sebagian besar residen dapat tidur 

atau tertidur kurang lebih 30 menit selama jaga (46,9%) bahkan banyak residen 

yang saat jaga dapat tidur 1-2 jam (40,6%). 

Berdasarkan evaluasi dengan menggunakan Beck Depression Inventory, 

kebanyakan residen yang menjadi sampel memiliki nilai normal (71,88%), 

sedangkan sisanya menunjukkan adanya tanda gangguan mood ringan (21,87%) 

dan ada 2 orang (6,25%) yang sudah masuk ke dalam kategori borderline clinical 

depression. Ringkasan karakteristik subjek penelitian dapat dilhat dalam tabel 5.1 

di bawah ini: 
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Tabel 5.1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik Subjek Penelitian (n=27) Hasil 

Jenis Kelamin 

    Laki Laki 

    Perempuan 

 

23 (71.9 %) 

9   (28.1 %) 

Umur Mean 29,89 ± 6.46 Tahun 

Semester 

    2 

    3 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

9 (33,3 %) 

4 (14,8 %) 

2 (7,4 %) 

4 (14,8%) 

3 (11,1 %) 

2 (7,4 %) 

3 (11,1 %) 

Jam Tidur Sebelum Mulai Jaga Mean 6,33 ± 0.98Jam 

Lama Tidur Saat Jaga 

    < 1 Jam 

    1 -2 Jam 

    2- 3 Jam 

 

15 (46,9%) 

13 (40,6%) 

4 (12,4%) 

Beck Depression Inventory Score 

    0-10 (Normal) 

    11-16 (Gangguan Mood Ringan) 

    17-20 (Borderline Clinical Depression) 

 

23 (71,88%) 

7 (21,87%) 

2 (6,25%) 

 

Dilihat berdasarkan tempat kerjanya, sebanyak 53,13% berada di ruang 

perawatan intensif (ROI/ICU) saat dilakukan penelitian, sedangkan sisanya berada 

di kamar operasi. Hasil Beck Depression Inventory pada kedua kelompok ini tidak 

berbeda jauh. Pada kelompok yang bekerja di perawatan intensif didapatkan 4 

orang masuk dalam kategori gangguan mood ringan dan 1 orang masuk dalam 

kategori borderline clinical depression. Sedangkan pada kelompok yang tidak 

berada di ruang perawatan intensif, 3 orang masuk dalam kategori gangguan 

mood ringan, dan 1 orang masuk dalam kategori borderline clinical depression.  

Dari jumlah tidur saat jaga, pada kelompok yang berada di ruang intensif, 

70,58% mengaku tidur 1-2 jam, 17,65% mengaku tidur <1 jam selama jaga, 

sedangkan sisanya mengaku tidur >2 jam. Pada kelompok yang tidak berada di 

ruang intensif, 80% mengaku tidur <1 jam selama jaga, 13,3 % mengaku tidur >2 

jam selama jaga, sedangkan sisanya mengaku tidur 1-2 jam selama jaga. Dari 

hasil Beck Depression Inventory, tidak tampak perbedaan yang mencolok antara 

kedua kelompok tersebut, namun perlu diingat bahwa Beck Depression Inventory 

tidak menggambarkan tingkat burnout dan kesehatan jiwa (lihat tabel 5.2). 
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Tabel 5.2. Waktu tidur saat jaga dan skor BDI berdasar tempat kerja 

Tempat Kerja Jumlah 

Residen 

Jumlah Tidur Saat Jaga Abnormal Skor BDI 

< 1 jam 1-2 Jam > 2 Jam 11-16 > 16 

ROI/ICU 17 

(53,13%) 

3 

(17,65%) 

12 

(70,58%) 

2 

(11,77%) 

4 

(23,5%) 

1 

(5,88%) 

Kamar 

Operasi 

15 

(46,87%) 

12 

(80%) 

1 

(6,7%) 

2 

(13,3%) 

3 

(33,3%) 

1 

(11,1%) 

 

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas subjek penelitian adalah laki-laki 

(71,9%). Dari hasil Beck Depression Inventory, pada kelompok laki-laki, terdapat 

26,1% (6 orang) yang masuk dalam kategori gangguan mood ringan dan 4,3% (1 

orang) yang masuk dalam kategori borderline clinical depression. Pada kelompok 

wanita, masing masing 1 orang (11,11%) masuk dalam kategori gangguan mood 

ringan dan borderline clinical depression. Dari jumlah tidur saat jaga, pada 

kelompok laki laki, 52,17% mengaku tidur <1 jam,  34,78% mengaku tidur 1-2 

jam selama jaga, sedangkan sisanya mengaku tidur >2 jam. Pada kelompok 

wanita, 55,56% mengaku tidur 1-2 jam selama jaga, 33,3 % mengaku tidur <1 jam 

selama jaga, sedangkan sisanya mengaku tidur >2 jam selama jaga (lihat tabel 

5.3). 

Tabel 5.3. Waktu tidur saat jaga dan skor BDI berdasar jenis kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Residen 

Jumlah Tidur Saat Jaga Abnormal Skor BDI 

< 1 jam 1-2 Jam > 2 Jam 11-16 > 16 

Laki Laki 23 

(71,9%) 

12 

(52,17%) 

8 

(34,78%) 

3 

(13,05%) 

6 

(26,1%) 

1 

(4,34%) 

Wanita 9 

(28,1%) 

3 

(33,33%) 

5 

(55,56%) 

1 

(11,11%) 

1 

(11,11%) 

1 

(11,11%) 

 

Melihat pada jumlah jam tidur saat jaga dibandingkan dengan jumlah 

semester residen anestesi, didapatkan bahwa pada residen anestesi yang mengaku 

tidur/ tertidur selama <1 jam selama jaga mayoritas adalah residen anestesi 

semester 2 (73,33%) diikuti dengan residen semester 3 (13,33%), sedangkan 

sisanya adalah residen semester 4 dan 5 (masing masing 6,67%). Untuk residen 

dengan lama tidur saat jaga 1-2 jam dan >2 jam tidak ada semester yang 

mendominasi (lihat tabel 5.4). Dilihat dari sebaran semesternya, dari 9 subjek 

yang memiliki hasil tidak normal pada Beck Depression Inventory, 4 orang 
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(44,44%) adalah residen semester 2 diikuti oleh masing masing 2 residen 

(22,22%) pada semester 3 dan 7 dan 1 orang pada semester 5. 

Tabel 5.4. Waktu tidur saat jaga dan skor BDI berdasar semester 

Semester Jumlah 

Residen 

Jumlah Tidur Saat Jaga Abnormal Skor BDI 

< 1 jam 1-2 Jam > 2 Jam 11-16 > 16 

2 12 11 

(73,33%) 

1 

(7,7%) 

- 3 

(42,87%) 

1 

(50%) 

3 4 2 

(13,33%) 

2 

(15,4%) 

- 2 

(28,57%) 

- 

4 2 1 

(6,67%) 

- 1 

(25%) 

- - 

5 2 1 

(6,67%) 

1 

(7,7%) 

- 1 

(14,28%) 

- 

6 4 - 3 

(23%) 

1 

(25%) 

- - 

7 3 - 2 

(15,4%) 

1 

(25%) 

1 

(14,28%) 

1 

(50%) 

8 2 - 2 

(15,4%) 

- - - 

9 3 - 2 

(15,4%) 

1 

(25%) 

- -- 

Jumlah 32 15  13 4 7 2 

 

5.2. Digit Span Test 

Semua residen anestesi yang menjadi subjek penelitian diuji dengan 

menggunakan digit span test. Terdapat 2 sub test di dalam digit span test, yaitu 

digit span forward dan digit span backward. Masing masing sub tes dikerjakan 

pada awal mulai jaga (t0), jam ke-8 (t1), jam ke-12 (t2), dan jam ke-24 (t3). Untuk 

mencoba mengurangi efek pengulangan, digunakan angka angka yang berbeda 

dalam tiap tes serta digunakan rekaman suara sehingga tidak ada perbedaan dalam 

hal intonasi dan sebagainya terhadap semua subjek. 

5.2.1. Digit Span Forward 

Dari hasil pemeriksaan digit span forward, didapatkan bahwa pada 

pemeriksaan di titik t0 memiliki rata rata yang paling rendah dibandingkan dengan 

pada t1, t2, maupun t3. Nilai pemeriksaan digit span forward yang terendah juga 
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ditemui pada t0. Ringkasan hasil pemeriksaan digit span forward dapat dilihat di 

tabel 5.5 berikut 

Tabel 5.5. Hasil Digit Span Test Forward 

Variabel Rerata 

DS_Forward_T0 10.13 ± 4.21 

DS_Forward_T1 10.72 ± 3.45 

DS_Forward_T2 11.72 ± 4.16 

DS_Forward_T3 11.22 ± 4.83 

 

Dari data diatas, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk 

mengetahui apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Mengingat sampel 

kurang dari 50, digunakan uji Shapiro-Wilk. Didapatkan data memiliki distribusi 

normal (lihat lampiran), sehingga analisa akan dilakukan dengan menggunakan uji 

t berpasangan. 

Selanjutnya, dilakukan analisa untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

yang bermakna antara hasil pemeriksaan digit span forward pada t0, t1, t2, dan 

t3. Dari hasil analisa data menggunakan uji t berpasangan, didapatkan adanya 

perbedaan yang bermakna antara hasil pemeriksaan digit span forward t0:t2, 

t0:t3, dan t1:t2. 

Hasil pemeriksaan digit span forward pada t0 lebih rendah secara bermakna 

dibandingkan dengan hasil pemeriksaan digit span forward pada t2  dan t3 

(p<0.05), tetapi tidak berbeda bermakna dengan hasil pemeriksaan pada t1 (p 

>0.05). Hasil pemeriksaan digit span forward pada t1 lebih rendah secara 

bermakna dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pada saat t2 (p <0.05), namun 

tidak berbeda bermakna jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pada t0 dan 

t3 (p>0.05). Selain itu, tidak didapatkan perbedaan bermakna antara hasil pada t2 

dengan t3 (p >0.05).  Hasil uji data digit span forward dengan dapat dilihat di 

tabel 5.6. 
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Tabel 5.6. Uji Statistik Digit Span Forward 

Variabel Rerata Nilai p 

DS_Forward_T0 : T1 -.594 ± 3.58 .071 

DS_Forward_T0 : T2 -1.594 ± 3.32 .000 

DS_Forward_T0 : T3 -1.094 ± 3.9 .003 

DS_Forward_T1 : T2 -1.000 ± 2.78 .000 

DS_Forward_T1 : T3 -.500 ± 3.21 .088 

DS_Forward_T2 : T3 .500 ± 3.13 .081 

 

5.2.2. Digit Span Backward 

Dari hasil pemeriksaan digit span backward, didapatkan bahwa pada 

pemeriksaan di titik t0 memiliki rata rata yang paling rendah dibandingkan dengan 

pada t1, t2, maupun t3. Nilai pemeriksaan digit span backward yang terendah 

ditemui pada t0 dan t1. Ringkasan hasil pemeriksaan digit span backward dapat 

dilihat di tabel 5.7 berikut 

Tabel 5.7. Hasil Digit Span Test Backward 

Variabel Rerata 

DS_Backward_T0 6.13 ± 3.85 

DS_Backward_T1 7.91 ± 4.2 

DS_Backward_T2 8.41 ± 4.39 

DS_Backward_T3 8.09 ± 4.01 

 

Dari data di atas, maka selanjutnya dilakukan uji distribusi untuk 

mengetahui apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Mengingat sampel 

kurang dari 50, digunakan uji Shapiro-Wilk. Didapatkan data memiliki distribusi 

normal kecuali pada data t1 (lihat lampiran), sehingga analisa dilakukan dengan 

menggunakan uji t berpasangan untuk data yang berdistribusi normal, dan uji 

Wilcoxon untuk data tidak berdistribusi normal. 

Selanjutnya, dilakukan analisa untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

yang bermakna antara hasil pemeriksaan digit span backward pada t0, t1, t2, dan 

t3. Hasil pemeriksaan digit span backward pada t0 lebih rendah secara bermakna 

dibandingkan dengan hasil pemeriksaan digit span backward pada t1, t2, dan t3 

(p <0.05). Tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemeriksaan digit span 
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backward pada t1, t2, dan t3. Hasil uji data digit span backward dengan dapat 

dilihat di tabel 5.8 

Tabel 5.8. Uji Statistik Digit Span Backward 

Variabel Rerata Nilai p 

DS_Backward_T0 : T1 - .000* 

DS_ Backward _T0 :T2 -2.281 ± 4.93 .000 

DS_ Backward _T0 : T3 -1.969 ± 4.96 .000 

DS_ Backward _T1 : T2 - .133* 

DS_ Backward _T1 : T3 - .696* 

DS_ Backward _T2 : T3 .313 ± 4.17 .403 

* Analisa dengan uji wilcoxon 

 

5.3. Trail Making Test 

Semua residen anestesi yang menjadi subjek penelitian diuji juga dengan 

menggunakan trail making test. Terdapat 2 tipe trail making test, yaitu trail 

making A dan trail making B. Masing masing tes dikerjakan pada awal mulai jaga 

(t0), jam ke -8 (t1), jam ke 12 (t2), dan jam ke 24 (t3). Tidak didapatkan form 

alternatif untuk tiap tes sehingga untuk memberikan sugesti bahwa soal yang 

diberikan berbeda, soal dicetak di kertas dengan berbeda warna. 

5.3.1. Trail Making A 

Dari hasil pemeriksaan trail making A, didapatkan bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tes trail making A pada t0 lebih lama 

dibandingkan dengan t1, t2, dan t3. Selain waktu, banyaknya kesalahan yang 

dibuat selama tes juga dicatat. Ringkasan hasil pemeriksaan trail making A dapat 

dilihat di tabel 5.9. 

Tabel 5.9. Hasil Trail Making A 

Variabel Rerata 

TM_A_T0 28.7219 ± 18.35 

TM_A_T1 21.6084 ± 13.2 

TM_A_T2 21.0750 ± 13.95 

TM_A_T3 19.2566 ± 9.99 
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Dari data di atas, maka selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui apakah 

data memiliki distribusi normal atau tidak. Mengingat sampel kurang dari 50, 

digunakan uji Shapiro-Wilk. Didapatkan data memiliki distribusi tidak normal 

kecuali pada data t0 (lihat lampiran), sehingga analisa dilakukan dengan 

menggunakan uji Wilcoxon. 

Selanjutnya, dilakukan analisa untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

yang bermakna antara hasil pemeriksaan trail making A pada t0, t1, t2, dan t3. 

Dari analisa dengan menggunakan uji t berpasangan didapatkan bawah hasil trail 

making A pada t0 lebih rendah secara bermakna (waktu yang diperlukan lebih 

lama) jika dibandingkan dengan hasil trail making A pada t1, t2, dan t3 (p <0.05). 

Hasil pemeriksaan trail making A pada t1 juga lebih rendah secara bermakna 

dibandingkan dengan hasil trail making A pada t3, namun tidak berbeda secara 

bermakna dengan hasil trail making A pada t2. Hasil trail making A pada t2 juga 

lebih rendah secara bermakna dibandingkan dengan hasil trail making A pada t3 

(p <0.05). Hasil analisa dapat dilihat di tabel 5.10. 

 

Tabel 5.10. Uji Statistik Trail Making A 

Variabel Nilai p 

TM_ A _T0 : T1 .000 

TM_A _T0 : T2 .000 

TM_ A _T0 : T3 .000 

TM_ A _T1 : T2 .501 

TM_ A  _T1 : T3 .001 

TM_ A _T2 : T3 .009 

 

5.3.2. Trail Making B 

Dari hasil pemeriksaan trail making B, didapatkan bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tes trail making A pada t0 lebih lama 

dibandingkan dengan t1, t2, dan t3. Selain waktu, banyaknya kesalahan yang 

dibuat selama tes juga dicatat. Ringkasan hasil pemeriksaan trail making B dapat 

dilihat di tabel 5.11 
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Tabel 5.11. Hasil Trail Making B 

Variabel Rerata 

TM_B_T0 44.2931 ± 24 

TM_B_T1 37.8816 ± 37.41 

TM_B_T2 32.1434 ± 19.07 

TM_B_T3 29.1663 ± 18.38 

 

Dari data diatas, maka selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui apakah 

data memiliki distribusi normal atau tidak. Mengingat sampel kurang dari 50, 

digunakan uji Shapiro-Wilk. Didapatkan semua data tidak memiliki distribusi 

normal pada keucali pada t3 (lihat lampiran), sehingga analisa dilakukan dengan 

menggunakan uji wilcoxon. 

Selanjutnya, dilakukan analisa untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

yang bermakna antara hasil pemeriksaan trail making B pada t0, t1, t2, dan t3. 

Dari analisa dengan menggunakan uji Wilcoxon didapatkan bawah hasil trail 

making B pada t0 lebih rendah secara bermakna (waktu yang diperlukan lebih 

lama) jika dibandingkan dengan hasil trail making B pada t1, t2, dan t3 (p <0.05). 

Hasil pemeriksaan trail making B pada t1 lebih rendah secara bermakna 

dibandingkan dengan hasil trail making B pada t2, dan t3 (p <0.05). Hasil analisa 

data trail making B pada t2 juga lebih rendah secara bermakna dibandingkan 

dengan hasil trail making B pada t3 (p <0.05). Hasil analisa dapat dilihat di tabel 

5.12. 

 

Tabel 5.12. Uji Statistik Trail Making B 

Variabel Nilai p 

TM_ B _T0 : T1 .001 

TM_B _T0 : T2 .000 

TM_ B _T0 : T3 .000 

TM_ B _T1 : T2 .003 

TM_ B  _T1 : T3 .000 

TM_ B _T2 : T3 .001 
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5.4. Analisa Subgrup pada Digit Span Backward dan Digit Span Forward 

Karena banyaknya penurunan pada hasil tes digit span backward dan 

forward di t3 dibandingkan dengan hasil pada t2 (59,37% pada digit span 

backward, dan 56,25% pada digit span forward) yang tidak terindahkan akibat 

dari adanya subjek subjek yang justru mengalami peningkatan hasil tes pada t3, 

maka dilakukan analisa subgrup terhadap 19 subjek penelitian yang mengalami 

penurunan hasil digit span backward pada t3 dibandingkan dengan t2. Analisa 

dilakukan hanya pada tes digit span forward dan backward pada t2 dan t3. 

Dari subgrup tersebut, didapatkan bahwa nilai rata rata hasil tes digit span 

forward dan backward pada t3 lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes pada t2 

(lihat tabel 5.13). 

Tabel 5.13. Data Subgrup Digit Span Test Forward dan Backward 

Variabel Rerata 

DS_Forward_T2 11.89 ± 4.51 

DS_Forward_T3 11.68 ± 4.42 

DS_Backward_T2 9.21 ± 3.80 

DS_Backward_T3 7.53 ± 2.85 

 

Dari data tersebut kemudian dilakukan uji normalitas dengan uji Shapiro 

Wilk, dan didapatkan semua data memiliki distribusi normal (lihat lampiran), 

sehingga analisa data dilanjutkan dengan menggunakan uji t berpasangan. 

Dari hasil analisa data dengan menggunakan uji t berpasangan, didapatkan 

adanya perbedaan yang bermakna pada hasil tes digit span backward (p <0.05), 

namun tidak bermakna pada hasil tes digit span forward (p> 0.05). Hasil analisa 

data dapat dilihat pada tabel 5.14. 

Tabel 5.14. Uji Statistik Data Subgrup Digit Span Test  

Variabel Rerata Nilai p 

DS_Forward_T2 : T3 .211 ± 3.30 .586 

DS_Backward_T2 : T3 1.684 ± 1.89 .000 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Jumlah residen anestesi di RSUD dr Soetomo saat penelitian ini dilakukan 

adalah sebanyak 114 orang. Berdasarkan jenis kelaminnya, 28 (24,6%) orang 

residen anestesi adalah wanita dan 86 (75,4%) adalah laki laki. Hal ini tidak 

berbeda bermaknaa (p >0.05) dengan sebaran jenis kelamin yang didapatkan 

dalam penelitian ini (71,9% laki laki, 28,1% wanita). Tes yang digunakan pada 

penelitian ini juga tidak memiliki standard penilaian yang berbeda antara wanita 

dan laki laki.  

Berdasarkan jumlah tidur saat jaga, mayoritas kelompok yang berada di 

ruang intensif  (70,58%) mengaku tidur 1-2 jam sedangkan mayoritas kelompok 

yang tidak berada di ruang intensif (80%) mengaku tidur <1 jam selama jaga. 

Fenomena ini dapat terjadi akibat perbedaan beban kerja di tempat tugas/jaga, 

dimana residen yang berada di ruang intensif setidaknya tidak perlu membuat 

laporan jaga. Hasil ini perlu mendapat perhatian khusus dalam hal keselamatan 

pasien, mengingat residen anestesi yang di luar ruang intensif masih akan 

melanjutkan tugas di kamar operasi keesokan harinya (> 24 jam). Dari hasil Beck 

Depression Inventory, tidak tampak perbedaan yang mencolok antara kedua 

kelompok tersebut, namun perlu diingat bahwa Beck Depression Inventory tidak 

menggambarkan tingkat burnout dan kesehatan jiwa. 

Melihat pada jumlah jam tidur saat jaga dibandingkan dengan jumlah 

semester residen anestesi, didapatkan bahwa mayoritas residen anestesi yang 

mengaku tidur/tertidur selama <1 jam selama jaga mayoritas adalah residen 

anestesi semester 2 (73,33%) dan semester 3 (13,33%). Hasil ini dapat 

diakibatkan karena residen anestesi semester 2 dan 3 memiliki tugas ekstra berupa 

membuat laporan jaga, rencana kerja untuk operasi keesokan hari, dan membantu 

persiapan operasi/penanganan pasien saat jaga. Belum ada penelitian yang 

menyebutkan berapa lama tidur saat jaga yang dapat membantu mempertahankan 
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kewaspadaan ataupun fungsi kognitif, namun banyak pendapat menyebutkan 

bahwa tidur <4,5 jam saat malam hari sudah dapat berpotensi menurunkan 

kinerja
1
, sehingga tidur sampai dengan kurang dari 1 jam tentunya akan 

berpotensi menurunkan kinerja dan dapat mengancam keselamatan pasien. 

Penelitian tahun dari 2014 pada residen anestesi di Kroasia juga menyebutkan 

bahwa 64% dari residen anestesi di Kroasia menderita kurang tidur yang bersifat 

kronis dan juga dapat berpotensi menurunkan fungsi kognitif
16

. 

Kejadian tidur pada saat jaga, dapat disebabkan oleh beberapa hal antara 

lain: mengantuk/ lelah, maupun subjek sengaja tidur karena pada waktu tersebut 

tidak ada aktivitas (baik pasien/ tugas ilmiah lainnya). Lamanya tidur saat jaga 

juga dapat terkait dengan beban kerja (jumlah pasien dan tugas saat jaga). 

Sebanyak 19 subjek penelitian (59,37%) mengaku tertidur diantara jam 02.00-

06.00 yang merupakan jendela individu dari siklus sikardian rendah
6
. 

Hasil dari Beck Depression Inventory juga perlu menjadi perhatian karena 

21,87% sampel termasuk dalam kategori gangguan mood ringan dan ada 2 orang 

yang sudah masuk ke dalam kategori borderline clinical depression, dengan hasil 

digit span test dan trail making test masih dalam batas normal. Dilihat dari 

sebaran semesternya, dari 9 subjek yang memiliki hasil tidak normal pada Beck 

Depression Inventory, 4 orang (44,44%) adalah residen semester 2 diikuti oleh 

masing masing 2 residen (22,22%) pada semester 3 dan 7 dan 1 orang pada 

semester 5. Banyaknya residen tahun pertama yang memiliki skor Beck 

Depression Inventory yang tidak normal dapat merupakan akibat dari proses 

adaptasi yang berat. 

Hasil ini tidak serta merta menunjukkan bahwa residen tersebut pasti 

mengalami depresi (masih perlu evaluasi lebih lanjut), namun penelitian lebih 

lanjut untuk mendalami mengenai masalah tersebut adalah perlu mengingat 

kondisi jiwa tenaga kerja baik medis maupun non medis dapat berpengaruh 

terhadap proses pengambilan keputusan dan kualitas hidup 
7,8

.  
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Dari pemeriksaan trail making A dan trail making B, terlihat sekali ada 

peningkatan hasil tes ke arah yang lebih baik dibandingkan sesi sebelumnya. Hal 

ini bisa jadi akibat dari efek pembelajaran yang sudah terdokumentasi di dalam 

studi studi sebelumnya 
10,11

. Pemberian form dengan warna yang berbeda pada 

kasus ini sepertinya tidak bermanfaat untuk mencegah efek pembelajaran yang 

terjadi pada subjek penelitian, sehingga analisa data yang dilakukan jauh di luar 

harapan peneliti dan justru memberikan kesan adanya peningkatan fungsi kognitif 

setelah berjaga 24 jam pada semua residen anestesi yang menjadi subjek 

penelitian dengan p <0.05. 

Hasil pemeriksaan digit span backward dan forward menunjukkan adanya 

variasi intraindividual. Hasil pemeriksaan pada pagi hari dimana subjek sudah 

mendapatkan istirahat yang cukup di malam hari dan akan memulai aktivitas 

ternyata relatif lebih rendah bahkan secara signifikan dibandingkan pada hasil 

pemeriksaan di jam ke 8, 12, maupun 24 (lihat di bab 5).  Fenomena ini dapat 

terjadi dikarenakan oleh beberapa penyebab antara lain: motivasi, kualitas tidur, 

mood, beban kerja yang berbeda beda, dan karakteristik individual (time of the 

day effects) yang berakibat pada kinerja yang fluktuatif pada intraindividu dan 

sudah pernah digambarkan dalam artikel artikel sebelumnya 
15

. Pada literatur juga 

disebutkan bahwa manusia pada umumnya terprogram untuk memiliki 2 periode 

dimana kewaspadaan menjadi menurun sebagai suatu bagian dari siklus sikardian 

(kira kira jam 03.00-7.00 dan jam 13.00-16.00)
6
 

Yang menarik untuk dibahas adalah hasil digit span test antara t2 dan t3. 

Walaupun pada data didapatkan adanya banyak subjek yang mengalami 

penurunan hasil tes (59,37% pada digit span backward, dan 56,25% pada digit 

span forward), namun secara umum nilai rata rata tes digit span lebih rendah pada 

t2 dan pada uji statistik didapatkan perbedaan tersebut tidak signifikan (p > 0.05). 

Hal ini dikarenakan karena pada beberapa individu tidak ada perubahan hasil tes 

dan bahkan ada individu yang mengalami peningkatan hasil tes yang 

kemungkinan dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti keadaan jiwa saat 

pemeriksaan, motivasi, kondisi fisik, beban kerja, dan variasi intraindividu. 
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Penurunan atensi yang dapat dievaluasi dengan digit span test memang bukan 

berarti bahwa keseluruhan fungsi kognitif menurun, namun hal tersebut 

merupakan suatu alarm bagi kita bahwa ada fungsi yang menurun jika kita berada 

dalam kondisi kurang tidur/lelah yang berpotensi membahayakan keselamatan 

pasien. 

Tidak menurunnya hasil tes setelah 24 jam bertugas juga dapat merupakan 

akibat dari variasi antar individual dimana pada studi-studi yang sudah dilakukan 

sebelumnya juga ditemukan individu yang setelah tidak tidur selama 24 jam dapat 

mempertahankan fungsi kognitifnya
17

, atau dapat juga merupakan efek positif dari 

tidur sesaat pada saat jaga malam yang telah diketahui bahwa tidur sesedikit 20 

menit pun pada saat malam hari dapat memberikan efek yang positif 
4
.  

Hasil analisa subgrup pada subjek yang mengalami penurunan digit span 

antara t2 dan t3 menunjukkan bahwa penurunan tersebut adalah signifikan pada 

digit span backward (p <0.05), namun tidak signifikan pada digit span forward 

(p>0.05). Penambahan sampel dari semula 27 sampel menjadi 32 sampel, ternyata 

tidak merubah hasil baik secara umum maupun secara subgrup pada penelitian ini. 

Dari hasil yang didapat, peneliti menarik kesimpulan bahwa kemampuan untuk 

mempertahankan kinerja secara terus menerus dalam 24 jam walaupun sudah 

istirahat malam hari bervariasi antar individu dan intra individu dalam. Penurunan 

terbanyak terutama antara jam ke-12 dan jam ke-24. Variasi dapat terjadi 

dikarenakan beberapa hal antara lain: motivasi, aktivitas saat jaga, jumlah tidur 

saat jaga, kepribadian, dan siklus sikardian. 

Limitasi dari studi ini antara lain adalah adanya kemungkinan subjek 

penelitian memiliki waktu tidur yang lebih lama saat jaga daripada yang 

disebutkan pada peneliti, keadaan jiwa dan motivasi subjek yang tidak dapat 

disamakan di setiap pemeriksaan, beban kerja yang tidak dapat disamakan, dan 

tidak adanya form alternatif untuk trail making test. 

Adanya variasi antar individu merupakan suatu hal yang wajar. Namun 

dalam hal regulasi pembatasan jam kerja, akan lebih aman untuk pasien dan 
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tenaga medis jika batas yang ditetapkan adalah mengambil batas terendah dimana 

semua tenaga medis tidak mengalami penurunan kinerja. Penelitian ini hanya 

menilai fungsi atensi dan memori sebagai salah satu bagian dari fungsi kognitif, 

namun perlu diperhatikan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak hal 
8
. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa data dan kajian, maka peneliti menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Trail Making Test tidak dapat digunakan pada peneltian seperti ini, 

dikarenakan adanya efek pembelajaran. 

2. Setelah berjaga selama 24 jam, 59.37% mengalami penurunan hasil pada 

digit span test.  

3. Semua subjek penelitian mengaku pernah tertidur selama jaga dengan 

lama yang bervariasi, dan mayoritas residen yang tidur <1 jam selama 

jaga adalah residen anestesi tahun pertama. 

4. Variasi intraindividu dan interindividu yang ditunjukkan oleh hasil pada 

kedua tes dapat dipengaruhi oleh motivasi, keadaan jiwa, beban kerja, 

siklus sikardian, dan  kualitas tidur. 

7.2. Saran 

Dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka merujuk 

pada hasil penelitian ini saran peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian lanjutan dengan menyingkirkan sebanyak 

mungkin faktor perancu sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

2. Memperhatikan kesehatan jiwa tenaga medis, khususnya residen 

anestesi, terutama di tempat kerja dengan beban stres yang tinggi, 

mengingat kondisi kejiwaaan juga dapat mempengaruhi kinerja. 
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Lampiran 1: Informed Consent 

 

 

 

 

Penjelasan Penelitian untuk Disetujui (Information for Consent) 

 

Nama Peneliti : Danny Irawan Winoto 

Alamat : Jalan Klampis Indah 2/ D31, Surabaya 

Judul Penelitian : Efek Tugas Jaga Malam Terhadap Kemampuan 

Atensi dan Memori Residen Anestesi Yang Diukur 

Dengan Digit Span Test dan Trail Making Test 

A. Tujuan penelitian & penggunaan hasilnya 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat penurunan fungsi kognitif 

(atensi dan memori) pada residen anestesi yang sedang bertugas selama 24 jam 

yang mungkin berdampak terhadap keselamatan pasien. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan 

perihal jam kerja bagi residen anestesi untuk mencapai keselamatan pasien yang 

lebih baik. 

B. Manfaat bagi peserta penelitian 

Manfaat bagi residen anestesi sebagai peserta penelitian adalah dapat mengetahui 

batasan diri masing masing dalam melaksanakan tugas sehari hari. 

C. Metode dan prosedur kerja penelitian 

Residen anestesi yang akan bertugas selama minimal 24 jam, tidak mempunyai 

gangguan tidur sebelumnya, tidur malam minimal 6 jam sebelum bertugas, dan 

setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian dimasukkan dalam sampel. 

Subjek akan diberikan 4 macam tes (digit span forward, digit span backward, 

trail making A, dan trail making B) secara berkala selama bertugas (awal jaga, jam 

ke 8, jam ke 12, dan jam ke 24). Tes dilangsungkan di tempat yang jauh dari 

keramaian. 

Subjek akan diberikan penjelasan mengenai cara mengerjakan tes tersebut, dan 

berhak mengajukan pertanyaan jika tidak mengerti. 
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D. Resiko yang mungkin timbul 

Tidak ada resiko mengingat tes hanya berupa tanya jawab dan tes gambar. 

 

E. Efek samping penelitian 

Tidak ada 

F. Tindak lanjut jika terjadi insiden saat dilaksanakan penelitian 

- 

G. Jaminan kerahasiaan 

Nama subjek tidak akan dicantumkan dalam penelitian dan hanya diketahui oleh 

peneliti. 

H. Hak untuk menolak menjadi subyek penelitian 

Residen anestesi berhak untuk menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini 

tanpa ada konsekuensi 

I. Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dan hak untuk mengundurkan diri 

Residen anestesi berhak untuk mengundurkan diri sewaktu waktu dari penelitian 

ini dengan menandatangani surat pengunduran dari penelitian  

J. Subyek dapat dikeluarkan dari penelitian 

Bila anda tidak mentaati instruksi yang diberikan oleh peneliti, anda dapat 

dikeluarkan setiap saat dari penelitian ini 

K. Hal-hal lain yang perlu diketahui 

Dokter yang bertanggungjawab terhadap penelitian ini adalah dokter peneliti (dr. 

Danny Irawan Winoto) dan dokter pembimbing penelitian (DR.dr. Hamzah, 

SpAn.,KNA). Peneliti dapat dihubungi selama 24 jam di telpon genggam peneliti 

(dr Danny Irawan Winoto 0113518420) 

L. Ganti Rugi / Kompensasi untuk subjek penelitian 

Tidak ada 
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Surabaya,  

Yang menerima penjelasan,     Yang memberi penjelasan,    

   

 

(Nama Subjek Penelitian)    (dr. Danny Irawan Winoto) 

 

Saksi I        Saksi II 

 

 

(Pihak dari Subjek Penelitian)    (Pihak dari Peneliti) 
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FORM INFORMED CONSENT 

 

Lembar Persetujuan Mengikuti Penelitian (Informed Consent)  

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama :  ................................................................................................  

Umur :  ................................................................................................  

Alamat :  ................................................................................................  

Telp/email :   ................................................................................................  

Instansi :   ................................................................................................  

Sesudah mendengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan 

untuk menanyakan yang belum dimengerti, dengan ini memberikan 

PERSETUJUAN 

Mengikuti penelitian sebagai subyek penelitian dengan judul penelitian 

Efek Tugas Jaga Malam Terhadap Kemampuan Atensi dan Memori Residen 

Anestesi Yang Diukur Dengan Digit Span Test dan Trail Making Test 

Dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

 

Surabaya,  

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

(…………………………….) 

  

  Saksi I      Saksi II 

 

 

 

 (…………………………….)   (…………………………….) 
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FORM PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN 

 

Lembar Pengunduran Diri 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama :  ................................................................................................  

Umur :  ................................................................................................  

Alamat :  ................................................................................................  

Telp/email :   ................................................................................................  

Instansi :   ................................................................................................  

 

Dengan ini menyatakan MENGUNDURKAN DIRI sebagai subyek penelitian 

dengan judul penelitian 

Efek Tugas Jaga Malam Terhadap Kemampuan Atensi dan Memori Residen 

Anestesi Yang Diukur Dengan Digit Span Test dan Trail Making Test 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

 

 

Surabaya,  

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

(…………………………….)   

 

Saksi I       Saksi II 

 

 

 

(…………………………….)    (…………………………….) 
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Lampiran 2: Lembar Pengumpul Data 

Lembar Pengumpul Data 

 

Identitas : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Semester : Stase : 

Jumlah jam tidur sebelum test I :    BDI score: 

Tidur saat jaga : Ya,      Jam / Tidak, Lama .... 

Kejadian Khusus saat Jaga : Tidak / Ya, .......................................................... 

Kebiasaan Minum Kopi : Ya / Tidak 

Hasil Tes: 

 Awal 8 jam 12 jam 24 jam 

DS Forward     

DS Backward     

TMT A     

TMT B     
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Lampiran 3: Contoh Digit Span Test 
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Lampiran 4: Trail Making A 
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Lampiran 5: Trail Making B 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DANNY IRAWAN WEFEK TUGAS JAGA ...LAPORAN PENELITIAN



 
 

52 
 

Lampiran 6: Hasil Olah Data dengan SPSS 

Hasil Olah Data DS Forward 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

DS_Forward_T0 .149 32 .070 .953 32 .174 

DS_Forward_T1 .135 32 .144 .940 32 .076 

DS_Forward_T2 .108 32 .200
*
 .951 32 .156 

DS_Forward_T3 .127 32 .200
*
 .962 32 .306 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DS_Forward_T0 32 6 14 10.13 2.106 

DS_Forward_T1 32 8 15 10.72 1.727 

DS_Forward_T2 32 8 15 11.72 2.083 

DS_Forward_T3 32 6 15 11.22 2.419 

Valid N (listwise) 32     

 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DS_Forward_T0 10.13 32 2.106 .372 

DS_Forward_T1 10.72 32 1.727 .305 

Pair 2 
DS_Forward_T0 10.13 32 2.106 .372 

DS_Forward_T2 11.72 32 2.083 .368 

Pair 3 
DS_Forward_T0 10.13 32 2.106 .372 

DS_Forward_T3 11.22 32 2.419 .428 

Pair 4 
DS_Forward_T1 10.72 32 1.727 .305 

DS_Forward_T2 11.72 32 2.083 .368 

Pair 5 
DS_Forward_T1 10.72 32 1.727 .305 

DS_Forward_T3 11.22 32 2.419 .428 

Pair 6 
DS_Forward_T2 11.72 32 2.083 .368 

DS_Forward_T3 11.22 32 2.419 .428 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
DS_Forward_T0 & 

DS_Forward_T1 
32 .578 .001 

Pair 2 
DS_Forward_T0 & 

DS_Forward_T2 
32 .685 .000 

Pair 3 
DS_Forward_T0 & 

DS_Forward_T3 
32 .634 .000 

Pair 4 
DS_Forward_T1 & 

DS_Forward_T2 
32 .749 .000 

Pair 5 
DS_Forward_T1 & 

DS_Forward_T3 
32 .749 .000 

Pair 6 
DS_Forward_T2 & 

DS_Forward_T3 
32 .768 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DS_Forward_T0 - 

DS_Forward_T1 
-.594 1.794 .317 -1.240 .053 

-

1.873 
31 .071 

Pair 

2 

DS_Forward_T0 - 

DS_Forward_T2 

-

1.594 
1.663 .294 -2.193 -.994 

-

5.422 
31 .000 

Pair 

3 

DS_Forward_T0 - 

DS_Forward_T3 

-

1.094 
1.957 .346 -1.799 -.388 

-

3.162 
31 .003 

Pair 

4 

DS_Forward_T1 - 

DS_Forward_T2 

-

1.000 
1.391 .246 -1.502 -.498 

-

4.066 
31 .000 

Pair 

5 

DS_Forward_T1 - 

DS_Forward_T3 
-.500 1.606 .284 -1.079 .079 

-

1.761 
31 .088 

Pair 

6 

DS_Forward_T2 - 

DS_Forward_T3 
.500 1.566 .277 -.065 1.065 1.806 31 .081 
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Hasil Olah Data DS Backward 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DS_Backward_T0 .156 32 .047 .939 32 .068 

DS_Backward_T1 .201 32 .002 .922 32 .024 

DS_Backward_T2 .167 32 .023 .958 32 .245 

DS_Backward_T3 .206 32 .001 .938 32 .068 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DS_Backward_T0 32 3 11 6.13 1.947 

DS_Backward_T1 32 3 13 7.91 2.100 

DS_Backward_T2 32 3 13 8.41 2.198 

DS_Backward_T3 32 4 14 8.09 2.006 

Valid N (listwise) 32     

 

 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DS_Backward_T0 6.13 32 1.947 .344 

DS_Backward_T2 8.41 32 2.198 .388 

Pair 2 
DS_Backward_T0 6.13 32 1.947 .344 

DS_Backward_T3 8.09 32 2.006 .355 

Pair 3 
DS_Backward_T2 8.41 32 2.198 .388 

DS_Backward_T3 8.09 32 2.006 .355 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
DS_Backward_T0 & 

DS_Backward_T2 
32 .297 .099 

Pair 2 
DS_Backward_T0 & 

DS_Backward_T3 
32 .212 .245 

Pair 3 
DS_Backward_T2 & 

DS_Backward_T3 
32 .511 .003 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DS_Backward_T0 - 

DS_Backward_T2 

-

2.281 
2.466 .436 -3.170 -1.392 

-

5.234 
31 .000 

Pair 

2 

DS_Backward_T0 - 

DS_Backward_T3 

-

1.969 
2.482 .439 -2.864 -1.074 

-

4.487 
31 .000 

Pair 

3 

DS_Backward_T2 - 

DS_Backward_T3 
.313 2.086 .369 -.440 1.065 .848 31 .403 
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NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

DS_Backward_T1 - 

DS_Backward_T0 

Negative Ranks 4
a
 6.25 25.00 

Positive Ranks 22
b
 14.82 326.00 

Ties 6
c
   

Total 32   

DS_Backward_T2 - 

DS_Backward_T1 

Negative Ranks 8
d
 11.19 89.50 

Positive Ranks 15
e
 12.43 186.50 

Ties 9
f
   

Total 32   

DS_Backward_T3 - 

DS_Backward_T1 

Negative Ranks 11
g
 12.41 136.50 

Positive Ranks 13
h
 12.58 163.50 

Ties 8
i
   

Total 32   

a. DS_Backward_T1 < DS_Backward_T0 

b. DS_Backward_T1 > DS_Backward_T0 

c. DS_Backward_T1 = DS_Backward_T0 

d. DS_Backward_T2 < DS_Backward_T1 

e. DS_Backward_T2 > DS_Backward_T1 

f. DS_Backward_T2 = DS_Backward_T1 

g. DS_Backward_T3 < DS_Backward_T1 

h. DS_Backward_T3 > DS_Backward_T1 

i. DS_Backward_T3 = DS_Backward_T1 

 

Test Statistics
a
 

 DS_Backward_T1 

- 

DS_Backward_T0 

DS_Backward_T2 

- 

DS_Backward_T1 

DS_Backward_T3 

- 

DS_Backward_T1 

Z -3.865
b
 -1.502

b
 -.391

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .133 .696 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Hasil Olah Data TM A 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TM_A_T0 .102 32 .200
*
 .947 32 .120 

TM_A_T1 .128 32 .199 .831 32 .000 

TM_A_T2 .137 32 .130 .873 32 .001 

TM_A_T3 .108 32 .200
*
 .908 32 .010 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TM_A_T0 32 14.98 55.36 28.7219 9.17522 

TM_A_T1 32 12.27 48.20 21.6084 6.60406 

TM_A_T2 32 12.15 46.51 21.0750 6.97908 

TM_A_T3 32 10.64 37.32 19.2566 4.99518 

Valid N (listwise) 32     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DANNY IRAWAN WEFEK TUGAS JAGA ...LAPORAN PENELITIAN



 
 

58 
 

NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

TM_A_T1 - TM_A_T0 

Negative Ranks 26
a
 17.58 457.00 

Positive Ranks 6
b
 11.83 71.00 

Ties 0
c
   

Total 32   

TM_A_T2 - TM_A_T0 

Negative Ranks 29
d
 17.17 498.00 

Positive Ranks 3
e
 10.00 30.00 

Ties 0
f
   

Total 32   

TM_A_T3 - TM_A_T0 

Negative Ranks 29
g
 17.52 508.00 

Positive Ranks 3
h
 6.67 20.00 

Ties 0
i
   

Total 32   

TM_A_T2 - TM_A_T1 

Negative Ranks 18
j
 16.67 300.00 

Positive Ranks 14
k
 16.29 228.00 

Ties 0
l
   

Total 32   

TM_A_T3 - TM_A_T1 

Negative Ranks 26
m
 17.25 448.50 

Positive Ranks 6
n
 13.25 79.50 

Ties 0
o
   

Total 32   

TM_A_T3 - TM_A_T2 

Negative Ranks 22
p
 18.32 403.00 

Positive Ranks 10
q
 12.50 125.00 

Ties 0
r
   

Total 32   

a. TM_A_T1 < TM_A_T0 

b. TM_A_T1 > TM_A_T0 

c. TM_A_T1 = TM_A_T0 

d. TM_A_T2 < TM_A_T0 

e. TM_A_T2 > TM_A_T0 

f. TM_A_T2 = TM_A_T0 

g. TM_A_T3 < TM_A_T0 

h. TM_A_T3 > TM_A_T0 

i. TM_A_T3 = TM_A_T0 

j. TM_A_T2 < TM_A_T1 

k. TM_A_T2 > TM_A_T1 
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l. TM_A_T2 = TM_A_T1 

m. TM_A_T3 < TM_A_T1 

n. TM_A_T3 > TM_A_T1 

o. TM_A_T3 = TM_A_T1 

p. TM_A_T3 < TM_A_T2 

q. TM_A_T3 > TM_A_T2 

r. TM_A_T3 = TM_A_T2 

 

 

Test Statistics
a
 

 TM_A_T1 - 

TM_A_T0 

TM_A_T2 - 

TM_A_T0 

TM_A_T3 - 

TM_A_T0 

TM_A_T2 - 

TM_A_T1 

TM_A_T3 - 

TM_A_T1 

TM_A_T3 - 

TM_A_T2 

Z -3.609
b
 -4.376

b
 -4.563

b
 -.673

b
 -3.450

b
 -2.599

b
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .501 .001 .009 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 
 
Hasil Olah Data TM B 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TM_B_T0 .119 32 .200
*
 .920 32 .020 

TM_B_T1 .274 32 .000 .686 32 .000 

TM_B_T2 .204 32 .002 .877 32 .002 

TM_B_T3 .133 32 .162 .938 32 .064 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TM_B_T0 32 21.48 86.11 44.2931 12.00154 

TM_B_T1 32 18.04 121.36 37.8816 18.70878 

TM_B_T2 32 17.84 63.41 32.1434 9.53562 

TM_B_T3 32 14.97 53.49 29.1663 9.19175 

Valid N (listwise) 32     

 

NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

TM_B_T1 - TM_B_T0 

Negative Ranks 27
a
 16.48 445.00 

Positive Ranks 5
b
 16.60 83.00 

Ties 0
c
   

Total 32   

TM_B_T2 - TM_B_T0 

Negative Ranks 28
d
 17.93 502.00 

Positive Ranks 4
e
 6.50 26.00 

Ties 0
f
   

Total 32   

TM_B_T3 - TM_B_T0 

Negative Ranks 29
g
 17.90 519.00 

Positive Ranks 3
h
 3.00 9.00 

Ties 0
i
   

Total 32   

TM_B_T2 - TM_B_T1 

Negative Ranks 24
j
 17.54 421.00 

Positive Ranks 8
k
 13.38 107.00 

Ties 0
l
   

Total 32   

TM_B_T3 - TM_B_T1 

Negative Ranks 28
m
 16.75 469.00 

Positive Ranks 4
n
 14.75 59.00 

Ties 0
o
   

Total 32   

TM_B_T3 - TM_B_T2 

Negative Ranks 28
p
 15.77 441.50 

Positive Ranks 4
q
 21.63 86.50 

Ties 0
r
   

Total 32   

a. TM_B_T1 < TM_B_T0 
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b. TM_B_T1 > TM_B_T0 

c. TM_B_T1 = TM_B_T0 

d. TM_B_T2 < TM_B_T0 

e. TM_B_T2 > TM_B_T0 

f. TM_B_T2 = TM_B_T0 

g. TM_B_T3 < TM_B_T0 

h. TM_B_T3 > TM_B_T0 

i. TM_B_T3 = TM_B_T0 

j. TM_B_T2 < TM_B_T1 

k. TM_B_T2 > TM_B_T1 

l. TM_B_T2 = TM_B_T1 

m. TM_B_T3 < TM_B_T1 

n. TM_B_T3 > TM_B_T1 

o. TM_B_T3 = TM_B_T1 

p. TM_B_T3 < TM_B_T2 

q. TM_B_T3 > TM_B_T2 

r. TM_B_T3 = TM_B_T2 

 

Test Statistics
a
 

 TM_B_T1 - 

TM_B_T0 

TM_B_T2 - 

TM_B_T0 

TM_B_T3 - 

TM_B_T0 

TM_B_T2 - 

TM_B_T1 

TM_B_T3 - 

TM_B_T1 

TM_B_T3 - 

TM_B_T2 

Z -3.385
b
 -4.450

b
 -4.768

b
 -2.936

b
 -3.833

b
 -3.319

b
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000 .000 .003 .000 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DANNY IRAWAN WEFEK TUGAS JAGA ...LAPORAN PENELITIAN



 
 

62 
 

Uji Beda Laki Laki dan Perempuan 

Jenis_Kelamin * Kelompok Crosstabulation 

 Kelompok Total 

Kontrol Perlakuan 

Jenis_Kelamin 

L 

Count 86 23 109 

% within Jenis_Kelamin 78.9% 21.1% 100.0% 

% within Kelompok 75.4% 71.9% 74.7% 

% of Total 58.9% 15.8% 74.7% 

P 

Count 28 9 37 

% within Jenis_Kelamin 75.7% 24.3% 100.0% 

% within Kelompok 24.6% 28.1% 25.3% 

% of Total 19.2% 6.2% 25.3% 

Total 

Count 114 32 146 

% within Jenis_Kelamin 78.1% 21.9% 100.0% 

% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 78.1% 21.9% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .168
a
 1 .682   

Continuity Correction
b
 .032 1 .857   

Likelihood Ratio .165 1 .685   

Fisher's Exact Test    .654 .421 

N of Valid Cases 146     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.11. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Hasil Olah Tambahan Analisis data 19 (diambil dari data 
backward T3 yang mengalami penurunan) 
Explore 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DS_Forward_T2 .128 19 .200
*
 .931 19 .184 

DS_Forward_T3 .136 19 .200
*
 .962 19 .615 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DS_Forward_T2 19 8 15 11.89 2.258 

DS_Forward_T3 19 7 15 11.68 2.212 

Valid N (listwise) 19     

 

 

 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DS_Forward_T2 11.89 19 2.258 .518 

DS_Forward_T3 11.68 19 2.212 .508 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
DS_Forward_T2 & 

DS_Forward_T3 
19 .727 .000 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DS_Forward_T2 - 

DS_Forward_T3 
.211 1.653 .379 -.586 1.007 .555 18 .586 

 

 
 
Explore 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DS_Backward_T2 .176 19 .125 .951 19 .415 

DS_Backward_T3 .223 19 .014 .910 19 .075 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DS_Backward_T2 19 6 13 9.21 1.903 

DS_Backward_T3 19 5 10 7.53 1.429 

Valid N (listwise) 19     

 

 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DS_Backward_T2 9.21 19 1.903 .436 

DS_Backward_T3 7.53 19 1.429 .328 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
DS_Backward_T2 & 

DS_Backward_T3 
19 .877 .000 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DS_Backward_T2 - 

DS_Backward_T3 
1.684 .946 .217 1.228 2.140 7.761 18 .000 
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