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ABSTRACT 

 

NURSING BEHAVIOR ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF 

NON PHARMACOLOGY PAIN MANAGEMENT ON NEONATUS 

TREATED MINOR INVASIVE MEASURES WITH THEORY OF 

PLANNED BEHAVIOR (TPB) 

Cross Sectional Research In Nursing Faculty Airlangga University Surabaya 

 Tiur Trihastutik 

 

Introduction: Pain in the neonate may result in negative behavior, physiology 

and metabolic responses. The behavior of nurses in non-pharmacological pain 

management when performing minor invasive actions has not reached the target 

set. Factors that influence the behavior can not be explained. This study aims to 

analyze the behavior of nurses in the implementation of non-pharmacological pain 

management in neonates who performed minor invasive action with the approach 

of Theory of Planned Behavior (TPB). Method: This research is a descriptive 

study of analysis with research design cross sectional. The population of this 

study were nurses working in the nursery, NICU IRD and NICUGBPT RSUD Dr, 

Soetomo Surabaya. Total sample of 55 respondents selected using simple random 

sampling. The independent variable is the background factor of age, education, 

knowledge, attitude, subjective norm, Percived behavior control (PBC) and 

intention. Dependent variable is background factor that is age, education, 

knowledge, attitude, subjective norm, Percived behavior control (PBC) and 

intention. The data were obtained using questionnaires which were then analyzed 

using logistic regression with a degree of significance of 0.05. Result: 

Background factor age (p = 0,02) and knowledge (p = 0,004) correlated with 

attitude, education (p = 0,023) correlated with subjective norm, knowledge (p = 

0,004) related to PBC, attitude (p = 0,010) and subjective norm (p = 0,006) relate 

to intention, and intention is related to behavior (p = 0,024). Discussion: This 

study concludes that the management of behavior to be more directed to the 

factors that relate in shaping the behavior of knowledge, attitude, education, 

subjective norms, and intention. Nurses should increase knowledge, education 

levels, and a positive attitude in caring for patients. Subsequent research should 

focus more on interventions that can be done to improve compliance of 

nonpharmacologic pain management behaviors in neonates 

 

 

Key words: Behavior, Pain Management, Neonates, Theory of Palnned Behavior. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERILAKU PERAWAT DALAM PELAKSANAAN 

MANAJEMEN NYERI NON FARMAKOLOGI PADA NEONATUS YANG 

DILAKUKAN TINDAKAN INVASIF MINOR DENGAN PENDEKATAN 

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB) 

Penelitian Cross Sectional 

Oleh : Tiur Trihastutik  

 

 

Pendahuluan: Nyeri pada neonatus dapat mengakibatkan perilaku, fisiologi dan 

respon metabolik yang negatif. Perilaku perawat dalam melakukan manajemen 

nyeri non farmakologi saat melakukan tindakan invasif minor belum mencapai 

target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut belum dapat 

dijelaskan.Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku perawat dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri non  farmakologi  pada  neonatus  yang  

dilakukan  tindakan  invasif minor  dengan pendekatan Theory of Planned 

Behaviour (TPB) .Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif 

analisis dengan desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 

perawat yang bekerja di ruang bayi,NICU IRD dan NICUGBPT RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Total sampel 55 responden yang yang dipilih menggunakan 

simple random sampling. Variabel bebas adalah background faktor yaitu usia, 

pendidikan, pengetahuan, sikap, norma subjektif, Percived behavior control (PBC) 

dan intensi. Variabel terikat adalah background faktor yaitu usia, pendidikan, 

pengetahuan, sikap, norma subjektif, Percived behavior control (PBC) dan intensi. 

Data diperoleh menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan 

regresi logistik dengan derajat kemaknaan    0,05. Hasil : Background factor 

usia (p=0,02) dan pengetahuan (p=0,004) berhubungan dengan sikap, pendidikan 

(p=0,023) berhubungan dengan norma subjektif, pengetahuan (p=0,004) 

berhubungan dengan PBC, sikap (p=0,010) dan norma subjektif (p=0,006) 

berhubungan dengan intensi, dan intensi berhubungan dengan perilaku (p=0,024). 

Diskusi: penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan perilaku agar lebih 

diarahkan pada faktor-faktor yang berhubungan dalam membentuk perilaku yakni 

pengetahuan, sikap, pendidikan, norma subjektif, dan intensi. Perawat hendaknya 

meningkatkan pengetahuan, jenjang pendidikan, dan sikap yang positif dalam 

merawat pasien. Penelitian berikutnya hendaknya lebih berfokus pada intervensi 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perilaku manajemen nyeri 

non farmakologis pada neonatus 

 

Kata kunci : Perilaku, Manajemen Nyeri, Neonatus, Theory of Palnned Behavior.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri pada neonatus masih menjadi suatu masalah karena neonatus tidak 

dapat memberitahukan rasa nyeri yang dirasakannya kepada perawat, selain itu 

juga karena perawat kesulitan mengenali tangisan dan mimik wajah bayi yang 

sedang merasakan nyeri (Bar Rg 1998 dalam effa dan Munar 2006). Bayi yang 

dirawat di rumah sakit  rata-rata mendapatkan 2 sampai 10 prosedur yang 

menyakitkan. Pada perawatan rutin, neonatus sering mengalami perasaan nyeri 

dalam hal beberapa tindakan invasif minor, seperti pengambilan sampel darah 

dengan menusuk tumit, pungsi vena dan arteri, pungsi lumbal, insersi kateter vena 

dan arteri, insersi nasogastrik, akses vena sentral, pemasangan kateter umbilikal, 

injeksi intramuskular atau subkutan, suction endotrakeal dan sirkumsisi. 

Tindakan-tindakan tersebut diatas sering dilakukan di neonatal intensive care 

unit. (Anand 2001 dalam effa dan Munar 2006) 

Nyeri pada neonatus dapat mengakibatkan perilaku, fisiologi dan respon 

metabolik yang negatif (Anand & Carr, 1989 dalam Sahoo, Rao, Nesargi et al. 

2013). Perubahan fisiologis yang ekstrim bisa menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian hipoksia, hiperkarbia, asidosis, ventilator asinkron, 

pneumothorak, trauma reperfusi, kongesti vena, dan intraventrikular hemoragik. 

Paparan nyeri merupakan suatu stimulus yang dapat merusak perkembangan otak 

bayi dan berkontribusi terhadap gangguan belajar dan perilaku di masa anakanak 

(Bard, Abdallah, Hawari et al. 2010). Menurut Sisto dalam Buonocore dan Bellieni 
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(2008) menjelaskan bahwa stres yang dialami bayi selama dilakukan perawatan 

dapat menambah kondisi nyeri yang dialami oleh bayi tersebut.  

Pengkajian dan penatalaksanaan nyeri pada neonatus yang dirawat penting 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup neonatus dimasa yang akan datang 

(American Academy of Pediatrics 2000). Perawat diharapkan memberikan 

perawatan yang baik sehingga bayi mendapatkan pelayanan keperawatan yang 

bermutu karena perawat merupakan profesi yang terlibat langsung dengan neonatus 

yang dirawat di rumah sakit. Beberapa skala nyeri untuk neonatus yang dapat 

digunakan adalah NIPS (neonatal infant pain scale), PIPP (premature infant pain 

profile), CRIES (crying, requires increased oxygen administration, increased 

vital signs, expression; sleeplessness), N-PASS (neonatal pain, agitation and 

sedation scale).  

RSUD Dr Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit terbesar di Indonesia 

Timur yang telah mendapatkan akreditasi paripurna atau level tertinggi rumah 

sakit untuk tingkat nasional. Akreditasi merupakan upaya untuk meningkatkan 

mutu pelayanan di rumah sakit. Salah satu indikator mutu pelayanan keperawatan 

adalah tatalaksana pasien nyeri yang merupakan inti dari pelayanan keperawatan. 

Buruknya pelayanan keperawatan dalam penatalaksanaan nyeri adalah merupakan 

indikator buruknya kualitas pelayanan. Salah satu instalasi yang memiliki cakupan 

wilayah luas di RSUD Dr Soetomo adalah Ruang Perawatan Neonatus. Jumlah 

bayi yang dirawat di RS Dr Soetomo Surabaya di bulan Januari - Juni 2017 

sebanyak 636 bayi dengan jumlah tindakan pemasangan iv line sebanyak 527 

tindakan dan pengambilan darah sebanyak 704 tindakan. Penilaian skala nyeri 

untuk neonatus yang dapat digunakan di RSUD Dr Soetomo adalah NIPS 
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(neonatal infant pain scale) Bayi yang dilakukan tindakan invasif minor 

pemasangan iv line dan pengambilan darah ini rata rata mengalami peningkatan 

nadi, pernapasan dan menangis dengan nada tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

bayi-bayi tersebut masih mengalami nyeri saat dilakukan tindakan pemasangan 

infus dan kebanyakan pemasangan infus pada bayi sangat sulit karena pembuluh 

darah bayi yang sangat kecil sehingga butuh perawat yang sabar dan trampil dalam 

melakukan tindakan pemasangan infus. Dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di bulan agustus - oktober 2017 di ruang neonatus RSUD Dr 

Soetomo peneliti memperoleh data rata-rata ada 53% perawat yang perilakunya 

sesuai dengan prosedur pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus sedangkan standart RS adalah 100% dan berdasarkan kebijakan rumah 

sakit tentang manajemen nyeri disebutkan bahwa bebas dari rasa sakit atau nyeri 

merupakan hak semua pasien yang berobat di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya.  

Menurut The International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri 

pada neonatus didefisinikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial 

akan menyebabkan kerusakan jaringan (Setiyohadi 2007). Aucott et al. (2002), 

menyebutkan bahwa manajemen nyeri merupakan salah satu komponen dari 

asuhan perkembangan pada bayi. Bayi yang mendapatkan manajemen nyeri baik 

akan cepat mengalami pemulihan dan dapat mengurangi hari rawat di rumah sakit 

dan akan tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu perawat dituntut untuk memahami 

respon bayi selama perawatan termasuk terhadap nyeri. Perawat diharapkan 

mampu melakukan pengkajian nyeri pada bayi untuk menentukan intervensi yang 

tepat (Herr et al. 2006). Salah satu upaya untuk meminimalkan rasa nyeri pada bayi 
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yang dapat dilakukan oleh perawat adalah dengan manajemen nyeri non 

farmakologi yaitu dengan pemberian sukrose, penghisapan non nutrisi dengan 

menggunakan pacifier (empeng), menyusui, skin to skin contact dan stimulasi 

multisensori dengan pelukan atau pengaturan posisi (effa dan Munar 2006) 

Di Indonesia belum banyak rumah sakit yang menerapkan asuhan 

perkembangan terutama manajemen nyeri pada neonatus. Ada beberapa rumah 

sakit yang telah menerapkannya namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Hal 

ini disebabkan karena belum semua perawat yang bertugas di ruang neonatus 

mendapatkan informasi tentang manajemen nyeri. Perawat dituntut untuk 

memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yaitu dengan asuhan perkembangan. Asuhan perkembangan 

merupakan upaya untuk meminimalisasi efek jangka panjang dan jangka pendek 

akibat pengalaman di rumah sakit terhadap ancaman fisik, psikologis dan 

emosional (Coughlin et al. 2009). Manajamen nyeri adalah salah satu komponen 

dari asuhan perkembangan pada bayi. Pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi sangat tergantung pada kepatuhan perawat karena perawat merupakan 

tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan bayi yang dilakukan prosedur 

tindakan invasif  di rumah sakit selama 24 jam. Dalam upaya pengembangan 

perilaku perawat dalam pelaksanaan menejemen nyeri non farmakologi pada bayi 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan Theory of Planned Behaviour (TPB) 

yang dicetuskan Ajzen tahun 1988.  

Theory of Planned Behaviour menyampaikan bahwa Attitute (sikap), 

Subjekctive Norm (norma subjektif), Perceived Behavioral Control (PBC) 

merupakan faktor yang menetukan intensi untuk mempengaruhi perilaku 
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seseorang. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat latar belakang diantaranya 

adalah usia, pendidikan,pegetahuan yang mempengaruhi intensi seorang perawat 

dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor. Berdasarkan beberapa fenomena di atas maka peneliti 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis perilaku perawat 

dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif minor dengan pendekatan Theory of Planned Behaviour 

(TPB)”  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor dengan 

pendekatan Theory of Planned Behaviour (TPB) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non  

farmakologi  pada  neonatus  yang  dilakukan  tindakan  invasif minor  

dengan pendekatan Theory of Planned Behaviour (TPB) . 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan 

dengan sikap terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor. 

2. Menganalisis hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan  

dengan norma subjektif pengaruh dari luar terhadap pelaksanaan manajemen 

nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan tindakan invasif minor. 
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3. Menganalisis hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan  

dengan PBC/persepsi terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor. 

4. Menganalisis hubungan antara sikap, norma subjektif, dan PBC/persepsi 

dengan intensi pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus 

yang dilakukan tindakan invasif minor.  

5. Menganalisis hubungan antara intensi dengan perilaku kepatuhan pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan 

dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajemen 

keperawatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen 

nyeri pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit 

Dapat dipakai sebagai masukan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 

RS dalam melaksanakan manajemen nyeri pada neonatus yang dilakukan tindakan 

invasif minor di RS Dr Soetomo Surabaya 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan manajemen nyeri pada 

neonatus sesuai dengan SOP dan pertimbangkan untuk memperbaiki mutu 
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pelayanan keperawatan dan bebas dari tuntutan hukum sesuai dengan 

perkembangan pelayanan dan persaingan nasional maupun internasional. 

3. Bagi Penulis 

Langkah awal untuk penelitian lebih lanjut pada peningkatan pelaksanaan 

manajemen nyeri pada neonatus sesuai dengan SOP dan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pustaka dan acuhan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Development Care 

Bayi membutuhkan stimulus yang adekuat dari lingkungan untuk dapat 

bertumbuh dan berkembang (Maguire et al. 2009). Lingkungan perawatan yang 

intensif memberikan stimulus yang berlebihan pada bayi. Strategi pengelolaan 

lingkungan yang dapat dilakukan untuk menurunkan stress akibat stimulus yang 

berlebihan ini disebut asuhan perkembangan atau development care. Development 

care merupakan asuhan yang memfasilitasi perkembangan bayi melalui 

pengelolaan lingkungan perawatan dan observasi perilaku sehingga bayi 

mendapatkan stimulus lingkungan yang adekuat (Maguire et al. 2009). Stimulus 

lingkungan yang adekuat menyebabkan terjadinya stabilisasi fisiologis tubuh dan 

penurunan stress (McGrath et al. 2011) 

Pengelolaan lingkungan perawatan intensif yang dilakukan dalam 

development care ini meliputi stimulasi perkembangan kemampuan visual melalui 

warna dan gambar,stimulasi taktil dan oral, skin to skin contact,minimal 

handling,pemasangan nesting, pengaturan intensitas suara di ruang perawatan 

untuk tidak melebihi 48 desibel, pengaturan pencahayaan di ruang perawatan 

dengan memberikan penutup inkubator dan menurunkan pencahayaan di ruang 

perawatan, pemberian terapi non farmakologi untuk menurunkan rasa nyeri saat 

dilakukan tindakan invasif atau tindakan lain yang menimbulkan rasa nyeri. 
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2.2 Nyeri 

2.2.1 Pengertian nyeri 

Nyeri pada bayi merupakan persepsi kompleks yang melibatkan interaksi 

saraf yang mengirimkan impuls atau rangsangan yang ditimbilkan karena adanya 

kerusakan jaringan (Burns 2004).  

Menurut The International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri 

padabayi didefisinikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial akan 

menyebabkan kerusakan jaringan (Setiyohadi 2007). 

2.2.2 Penyebab nyeri pada bayi (Retta 2005)  

1. Iskemia jaringan  

2. Spasme otot  

3. Trauma lahir  

4. Lingkungan yang berbahaya  

5. Pembedahan  

6. Injeksi  

7. Terpasang ventilasi mekanik  

8. ETT suction  

9. Sirkumsisi  

10. Kateterisasi  

2.2.3 Jenis nyeri  

1. Nyeri akut  

Nyeri yang timbul segera setelah rangsangan dan hilang setelah 

penyembuhan.  
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2. Nyeri kronis  

Nyeri yang menetap selama lebih dari 3 bulan walaupun proseS 

penyembuhan sudah selesai. 

2.2.4 Mekanisme nyeri pada bayi  

Proses nyeri mulai stimulasi nociceptor oleh stimulus noxious sampai 

terjadinya pengalaman subyektif nyeri adalah suatu seri kejadian elektrik dan kimia 

yang bisa dikelompokkan menjadi 4 proses, yaitu: transduksi, transmisi, modulasi, 

dan persepsi. Secara singkat mekanisme nyeri dimulai dari stimulasi nociceptor 

oleh stimulus noxious pada jaringan, yang kemudian akan mengakibatkan stimulasi 

nociceptor dan stimulus noxious tersebut akan dirubah menjadi potensial aksi. 

Proses ini disebut transduksi atau aktivasi receptor. Selanjutnya potensial aksi 

tersebut akan ditransmisikan menuju neuron susunan saraf pusat yang berhubungan 

dengan nyeri. Tahap pertama transmisi adalah konduksi impuls dari neuron aferen 

primer ke kornu dorsalis medula spinalis, pada kornu dorsalis ini neuron aferen 

primer nersinap dengan neuron susunan saraf pusat. Dari sini jaringan neuron 

tersebut akan naik ke atas medula spinalis menuju batang otak dan talamus. 

Selanjutnya terjadi hubungan timbal balik antara talamus dan pusat-pusat yang 

lebih tinggi di otak yang mengurusi respons persepsi dan afektif yang berhubungan 

dengan nyeri. Tetapi rangsangan nosiseptifptif tidak selalu menimbulkan persepsi 

nyeri dan sebaliknya persepsi nyeri bisa terjadi tanpa stimulasi nosiseptifptif. 

Terdapat proses modulasi sinyal yang mampu mempengaruhi proses nyeri tersebut, 

tempat modulasi sinyal yang paling diketahui adalah pada kornu dorsalis medula 

spinalis. Proses terakhir adalah persepsi, dimana pesan nyeri di relai menuju ke otak 

dan menghasilkan pengalaman yang tidak menyenangkan (Setiyohadi  2007). 
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2.2.5 Respon nyeri pada bayi 

Menurut Lissauer dan fanaroff (2009) bahwa respon nyeri pada bayi pada 

umumnya dapat dinilai secara klinis berdasarkan :  

1. Respon fisiologik :  

Denyut jantung meningkat, perubahan laju pernapasan, penurunan saturasi 

oksigen, perubahan warna/sianosis, tekanan darah meningkat, keringat 

pada telapak tangan.  

2. Respon perilaku : 

Ekspresi wajah meringis, tubuh menggeliat, menangis, tubuh kaku, tangan 

mencengkram, wajah kemerahan, ekstremitas fleksi, gelisah.  

3. Respon metabolik :  

Hiperglikemia, asidosis metabolik, hormon stres misalnya kortisol, 

glukosa darah, laktat.  

2.2.6 Pengkajian nyeri pada Neonatus dengan NIPS 

Tabel 2.1 Tabel pengkajian nyeri pada Neonatus berdasarkan NIPS 

No. Parameter skor 

Skor Hari Perawatan ke- 

1 

Tgl 

.... 

2 

Tgl 

.... 

3 

Tgl 

.... 

4 

Tgl 

.... 

5 

Tgl 

.... 

6 

Tgl 

.... 

dst 

1 Ekspresi Wajah         

 -Wajah tenang ,ekspresi tenang 0        

 

-Otot wajah tegang, alis 

berkerut, dagu dan rahang 

tegang (ekspresi wajah 

negatif-hidung,mulut dan alis) 

1        

2 Menangis         

 -Tenang,tidak menangis 0        

 
-Merengek ringan, kadang 

kadang 

1        

 

-Berteriak kencang ,menarik 

melengking terus terusan 

(catatan menangis lirih 

2        
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No. Parameter skor 

Skor Hari Perawatan ke- 

1 

Tgl 

.... 

2 

Tgl 

.... 

3 

Tgl 

.... 

4 

Tgl 

.... 

5 

Tgl 

.... 

6 

Tgl 

.... 

dst 

mungkin dinilai jika bayi 

diintubasiyang dibuktikan 

melalui gerakanmulut dan 

wajah yang jelas) 

3 Pola Pernapasan         

 -Pola pernapasan bayi normal 0        

 

-Tidak tereratur,lebih cepat 

dari biasanya,tersedak,nafas 

tertahan 

1        

4 Lengan         

 

-Tidak ada kekakuan otot, 

gerakan tangan acak sekali 

sekali 

0        

 

-Tegang,lengan lurus,kaku, 

dan/atau ekstensi ,cepat 

ekstensi,fleksi 

1        

5 Kaki         

 
-Tidak ada kekakuan otot, 

gerakan kaki acak sekali sekali 

0        

 

-Tegang,kaki lurus,kaku,dan 

/atau ekstensi,cepat ekstensi, 

fleksi 

1        

6 Kesadaran         

 
-Tenang,tidur damai atau 

gerakan kaki acak yang terjaga 

0        

 
-Terjaga,gelisah, dan meronta- 

ronta 

1        

 TotalSkor         

 
Nama & paraf yang melakukan 

penilaian 

        

 

 

Keterangan: 

Skala Nyeri                        Intervensi 

1. 0 - 2 = Nyeri ringan tidak nyeri      : tidak ada 

2. 3 - 4 = Nyeri sedang-nyeri ringan    : intervensi non farmakologi, dievaluasi  

selama 30 menit 

3. >4  = Nyeri hebat             : intervensi non farmakologi, bila masih nyeri        

bisa diberikan analgesik dan dievaluasi selama 

30 menit 
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2.2.7 Penatalaksanaan nyeri 

Menghilangkan nyeri merupakan tujuan dari pelaksanaan nyeri yang dapat 

dicapai dengan dua cara yaitu dengan:  

1. Manajemen nyeri farmakologi  

Penatalaksanaan nyeri yang menggunakan obat-obatan. 

2. Manajemen nyeri non farmakologi 

Mananjemen nyeri nonfarmakologis yang dapat digunakan saat tindakan 

invasif pada neonatus. 

1. Glukosa / sukrosa 

Beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa pemberian glukosa oral 2 

menit sebelum tindakan invasif minor dapat mengurangi rasa nyeri pada neonatus. 

Jatana dkk (2003) telah meneliti efek analgesia dari glukosa oral pada neonatus 

aterm yang sehat . Mereka membandingkan berbagai konsentrasi glukosa (10%, 

25% dan 50%) dengan air steril dan ASI masing-masing sebanyak 1 ml, dalam hal 

efek analgesia pada neonatus saat pengambilan sampel darah dengan menusuk 

tumit.  

Pemberian ASI dan larutan glukosa 10% memiliki efek menurunkan respon 

fisiologis dan tingkah laku lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi glukosa 

25% dan50%. Sedangkan Gradin dkk (2002) membandingkan penggunaan 1 ml 

glukosa oral 30% dibandingkan dengan krim EMLA (euthetic mixture 

localanasthethic) pada neonatus saat pengambilan sampel darah dengan pungsi 

vena. Hasilnya keduanya menurunkan skor nyeri dan lama menangis, hanya pada 

grup glukosa lebih bermakna dalam penurunan skor nyeri dan lama menangis 

dibandingkan dengan grup EMLA. Selain itu glukosa oral juga memiliki beberapa 
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keuntungan yaitu hanya butuh waktu yang pendek sejak diberikan dan ditoleransi 

baik oleh neonatus cukup bulan, serta kemasannya telah tersedia di rumah sakit 

atau apotik. Selain glukosa, larutan sukrosa juga dapat digunakan untuk 

mengurangi rasa  nyeri pada neonatus. Konsentrasi sukrosa yang dipakai juga 

bervariasi dari 24-70% dan semuanya secara signifikan menurunkan skor nyeri 

dan lama menangis pada neonatus saat tindakan invasif minor, bila dibandingkan 

dengan air steril. Efek analgesia glukosa atau sukrosa ini diduga akibat pelepasan 

beta endorpin (merupakan hormonopiat endogen yang diproduksi sendiri oleh 

tubuh dan mirip sifatnya dengan morfin)  dan mekanisme reabsorpsi dari rasa 

manis. Beta endorpin dihasilkan oleh fetus pada saat lahir oleh glandula pituitari, 

hipotalamus dan melalui aliran darah bekerja seperti hormon dalam fetal dan 

neonatal distres oleh karena berikatan dengan reseptor di otak serta mengatur 

regulasi perasaan nyeri.  

2. Pacifier 

Peran pacifier sebagai analgesia saat tindakan invasif minor pada neonatus 

telah dibuktikan oleh Carbajal, dkk (1999). Penelitian ini membandingkan antara 

pemakaian glukosa atau sukrosa saja dengan glukosa /sukrosa ditambah pacifier. 

Hasilnya grup yang mendapatkan glukosa / sukrosa yang mendapat pacifier 

memiliki skor nyeri yang lebih rendah dibandingkan dengan tanpa pacifier. Pada 

suatu metaanalisis (2003) menunjukkan bahwa glukosa 12,5 % dan 33% ditambah 

pacifier dan sukrosa 12% - 24% ditambah pacifier menurunkan secara bermakna 

lama menangis dan skor nyeri dibandingkan glukosa/sukrosa saja dan air 

steril.Analgesia yang terjadi  setelah pemberian pacifier dan penambahan 

sukrosa ternyata menyebabkan terjadinya blokade afferen spinal pada daerah 
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kornu dorsalis medula spinalis. Hal ini telah dibuktikan terlebih dahulu oleh Ren 

dkk (1997) pada bayi tikus.Gunnar dkk (1984) telah meneliti efek 

pacifierterhadap tingkah laku dan respon adrenokortikal dari neonatus yang 

disirkumsisi. Pada neonatus yang memakai pacifier terjadi penurunan lama 

menangis lebih kurang 40% dengan yang tidak memakai pacifier, namun 

perubahan adrenokortikal tidak nyata. Mekanisme yang jelas mengapa pacifier 

dapat menurunkan nyeri masih terus diteliti. Pengisapan menyebabkan neonatus 

dapat mengontrol suatu stimulus yang datang (stimulasi oral) melalui aktivitas 

yang dilakukan bayi. Blass EM dkk menunjukkan bahwa analgesia yang diinduksi 

dengan pengisapan tidak dipengaruhi oleh sistem opioid.  

3. Menyusui 

Menyusui yang diberikan 2 menit sebelum dan selama tindakan invasif 

minor terbukti efektif menurunkan respon terhadap nyeri pada neonatus. Carbajal 

dkk(2003) telah meneliti efek menyusui pada neonatus sewaktu pengambilan 

sampel darah dibandingkan dengan air steril, glukosa 30 % ditambah pacifier, 

atau hanya dipeluk oleh ibunya tanpa disusui. Penelitian ini membuktikan bahwa 

menyusui dan pemberian glukosa dengan pacifier menurunkan skor nyeri secara 

bermakna dibanding kedua grup yang lain. Gray dkk (2002) menemukan bahwa 

menyusui merupakan analgesia yang poten untuk neonatus saat pengambilan 

sampel darah dengan menusuk tumit. Lama menangis dan perubahan mimik 

wajah, lebih rendah pada grup menyusui dibandingkan dengan grup kontrol. 

Mekanisme menyusui dapat berfungsi sebagai analgesia masih belum jelas, 

namun diduga dipengaruhi juga oleh sistem opioid.  
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4. Skin to skin contact 

Skin to skin contact dengan ibu bayi merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi rasa nyeri saat tindakan invasif minor pada neonatus. Cara skin to 

skincontact sama dengan kangaroo mother care untuk bayi prematur. Keefektifan 

skin to skin contact bergantung kepada 3 faktor yaitu ibu dan bayi harus dalam 

posisi yang menyenangkan dan santai, membutuhkan waktu 10-15 menit serta 

ibunya mesti ada pada saat tindakan invasif minor tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Gray (2000) dkk membagi secara acak neonatus dalam 2 

kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan skin to skin contact selama 10 – 15 

menit dan kontrol yang tidak ada kontak pada saat menusuk tumit. Hasilnya 

didapati bahwa skin to skin contact mengurangi menangis dan perubahan mimik 

masing-masing sebesar 82% dan 65%. Skin to skin contact juga mencegah 

peningkatan frekuensi jantung. 

5. Stimulasi Multisensori 

Stimulasi multisensori merupakan gabungan dari beberapa stimulasi sensori, 

yang terdiri dari stimulustaktil, vestibular, olfaktori, gustatori, auditori dan 

visual.Stimulasi multisensori ini telah diteliti dapat menurunkan skor nyeri pada 

neonatus. Penelitian oleh Bellieni dkk (2002) menunjukkan bahwa stimulasi 

sensori dengan gabungan glukosa oral dapat menurunkan skor nyeri, yaitu dengan 

cara; membaringkan neonatus pada tempatnya dengan fleksi. Dengan dan kaki 

tetapi bebas bergerak, melihat wajah neonatus secara dekat dan simultan, 

mengurut wajah dan punggung neonatus, berbicara kepada neonatus secara 

lembut, memakai bau-bauan (parfum bayi) pada tangan ibu agar tercium oleh 

neonatus, meneteskan glukosa ke lidah neonatus. Mekanisme stimulasi 
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multisensori sebagai analgesia adalah adanya stimulasi sensori mencegah sinyal 

syaraf nosiseptif untuk masukotak sehingga dapat mengurangi rasa nyeri ( the 

gatecontrol theory ). 

2.3 Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA). Ajzen (1988) 

menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu perceived behavioral 

control (PBC). penambahan satu faktor ini dalam upaya memahami keterbatasan 

yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. 

2.3.1 Sejarah teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) 

TRA dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) memberikan bukti ilmiah 

bahwa intensi unruk melakukan suatu tingkah laku dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu sikap terhadap perilaku (Attitude toward behavior) dan norma subjektif 

(subjective norms). Namun setelah beberapa tahun, Ajzen melakukan metananalisis 

terhadap TRA dan mendapatkan hasil bahwa TRA hanya berlaku bagi tingkah laku 

yang berada dibawah kontrol penuh individu dan tidak sesuai untuk menjelaskan 

tingkah laku yang tidak sepenuhnya di bawah kontrol individu, karena ada faktor 

yang menghambat atau mempermudah/memfasilitasi realisasi intensi ke dalam 

tingkah laku. Berdasarkan analisis ini, pada tahun 1988 Ajzen menambahkan 

perceived behavioral control (PBC) sebagai salah satu faktor anteseden bagi intensi 

yang berkaitan dengan kontrol individu. Dengan penambahan satu faktor ini 

kemudian mengubah TRA menjadi Theory of Planned Behaviour yang selanjutnya 

disebut TPB. 
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Theory of Planned Behaviour (TPB) menyampaikan bahwa perilaku yang 

ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku. 

Sementara munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: 

1. Behavioral beliefs yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

(beliefs strength) dan evaluasi atau hasil tersebut (outcame evaluation) 

2. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 

(normative belifs) dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut ( 

Motivation to comply) 

3. Control beliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut (perceived power). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori Perilaku Terencana (National Cancer Institute  2005) 
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dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subjektif (subjective norm) 

dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol 

perilaku yang dipersepsikan (Ajzen 2002). 

Bagan di atas dapat menjelaskan empat hal yang berkaitan dengan perilaku 

manusia, yaitu: 

1. Hubungan yang langsung antara tingkah laku dan intensi. Hal ini dapat berarti 

bahwa intensi merupakan faktor terdekat yang dapat memprediksi munculnya 

tingkah laku yang akan ditampilkan individu. 

2. Intensi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap individu terhadap tingkah laku 

yang dimaksud (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm) 

dan persepsi terhadap kontrol yang dimiliki (perceived behavioral control). 

3. Masing-masing faktor yang mempengaruhi intensi di atas (sikap, norma 

subjektif, dan PBC) dipengaruhi oleh anteseden lainnya yaitu beliefs. Sikap 

dipengaruhi oleh behavioral beliefs, norma subjektif dipengaruhi oleh 

normative beliefs, dan PBC dipengaruhi oleh beliefs tentang kontrol yang 

dimiliki yang disebut control beliefs. Baik sikap, norma subjektif dan PBC 

merupakan fungsi perkalian dari masing-masing beliefs dengan faktor lainnya 

yang mendukung. 

4. PBC merupakan ciri khas teori ini dibandingkan dengan TRA. Pada bagan di 

atas dapat dilihat bahwa ada dua cara yang menghubungkan tingkah laku 

dengan PBC, cara pertama diwakili oleh garis penuh yang menghubungkan 

PBC dengan tingkah laku secara tidak langsung melalui perantara intensi. 

Cara kedua adalah hubungan secara langsung antara PBC dengan tingkah laku 
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yang digambarkan dengan garis putus-putus,tanpa melalui intensi (Ajzen 

2005). 

2.3.2 Variabel lain yang mempengaruhi Intensi 

Menurut Ajzen, 2005 dalam Ramadhani, 2009 bahwa variabel lain yang 

mempengaruhi intensi selain beberapa faktor utama tersebut (sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif dan PBC), yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

berhubungan dengan beliefs. Beberapa variabel tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Faktor personal 

Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat 

kepribadian (personality traits), nilai hidup (values), emosi, dan kecerdasan yang 

dimilikinya. 

2. Faktor sosial 

Faktor sosial antara lain adalah usia,jenis kelamin (gender), etnis, pendidikan, 

penghasilan, dan agama. 

1) Usia  

Secara fisiologi, pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat 

digambarkan dengan penambahan usia. Dengan penambahan usia diharapkan 

terjadi peningkatan kemampuan motorik sesuai dengan tumbuh kembangnya. 

Akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan seseorang pada titik tertentu akan 

mengalami kemunduran akibat faktor degeneratif. Umur adalah rentang 

kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 

tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut 

> 60 tahun. Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak 
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dilahirkan. Usia yang lebih tua umumnya lebih bertanggung jawab dan lebih teliti 

dibanding usia yang lebih muda. Hal ini terjadi kemungkinan karena yang lebih 

muda kurang berpengalaman. 

Menurut umur/usia berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan atau maturitas 

seseorang. Kedewasaan adalh tingkat kedewasaan teknis dalam menjalankan 

tugas-tugas, maupun kedewasaan psikologis. Ajzen (2005) menyampaikan bahwa 

pekerja usia 20-30 tahun mempunyai motivasi kerja relatif lebih rendah 

dibandingkan pekerja yang lebih tua, karena pekerja yang lebih muda belum 

berdasar pada landasan realitas, sehingga pekerja muda lebih sering mengalami 

kekecewaan dalam bekerja. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kinerja dan 

kepuasan kerja, semakin lanjut usia seseorang maka semakin meningkat pula 

kedewasaan teknisnya, serta kedewasaan psikologisnya yang akan menunjukkan 

kematangan jiwanya. Usia semakin lanjut akan meningkatkan pula kemampuan 

seseorang dalam mengambil keputusan, mengendalikan emosi, berpikir rasional, 

dan toleransi terhadap pandangan orang lain sehingga berpengaruh juga terhadap 

peningkatan motivasinya. 

2) Jenis kelamin 

Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

ke;lamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah 

manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Sementara 

perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, 

memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. 

3) Pendidikan 
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Ajzen (2006) menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tingkat 

pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda yang pada akhirnya mempengaruhi 

motivasi kerja seseorang. Dengan kata lain bahwa pekerja yang mempunyai latar 

belakang pendidikan tinggi akan mewujudkan motivasi kerja yang berbeda 

dengan pekerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Latar belakang 

pendidikan mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Pekerja yang berpendidikan 

tinggi memeiliki motivasi yang lebih baik karena telah memiliki pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan pekerja yang memiliki pendidikan 

yang rendah. Notoatmodjo (1992) menyebutkan bahwa dengan pendidikan 

seseoarng akan dapat meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat 

membuat keputusan dalam bertindak. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas atau kinerja perawat 

adalah pendidikan formal perawat. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan 

saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk 

mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di 

sekitar kita untuk kelancaran tugas. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi 

produktivitas kerja, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin mudah mereka menerima serta mengembangkan pengetahuan dan 

teknologi, sehingga akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

 

3. Faktor informasi 
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Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan dan paparan media. 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia,yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa, dan peraba. Variabel-variabel dalam background factor ini mempengaruhi 

belief dan pada akhirnya berpengaruh juga pada intensi dan tingkah laku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Peran faktor-faktor latar belakang pada Theory of Planned Behavior 

(Ajzen, 2005) 
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2.3.3 Intensi (niat) 

 Ajzen (1991) dalam Nursalam (2016) menjelaskan intensi merupakan 

indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan mencoba suatu perilaku. Niat 

berperilaku (behavioral intention) masih merupakan keinginan atau rencana. Niat 

bukan merupakan perilaku, perilaku (behavior) adalah tindakan nyata yang 

dilakukan. Intensi sebagai disposisi tingkah laku yang akan diwujudkan dalam 

bentuk tindakan pada waktu dan kesempatan yang tepat (Ajzen 2005). 

 Intensi merupakan faktor motivasional yang memiliki pengaruh pada 

perilaku, sehingga dapat mengharapkan orang lain berbuat sesuatu berdasarkan 

intensinya. Pada umumnya, intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, 

oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Intensi diukur 

dengan sebuah prosedur yang menempatkan suatu subjek didimensi probabilitas 

subjektif yang libatkan suatu hubungan antara dirinya dengan tindakan. 

Berdasarkan theory of planned behavior, intensi memiliki tiga determinan yaitu: 

sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku dipersepsikan.  
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Menurut Ajzen (2005) untuk melihat besar bobot pengaruh masing-masing 

determinan digunakan perhitungan analisis multiple regensi dengan persamaan 

sebagai berikut:  

B ~ I = (Ab) W1 + (SN) W2 + (PBC) W3 

Keterangan: 

B   = Behavior  

I  = Intensio 

Ab = Attitudes  

SN  = Subjective norms  

PBC  = Perceived Behavior Control  

W123 = Weight  

 Keakuratan intensi dalam memprediksi tingkah laku tentu bukan tanpa syarat 

karena ternyata ditemukan pada beberapa studi bahwa intensi tidak selalu 

menghasilkan tingkah laku yang dimaksud. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan intensi dalam memprediksi tingkah laku (Ajzen 2005) 

yaitu:  

1. Kesulitan antara intensi dan tingkah laku  

Pengukuran intensi harus disesuaikan dengan perilakunya dalam hal konteks 

dan waktunya.  

2. Stabilitas Intensi  

 Faktor kedua adalah kestabilan dalam intensi seseorang. Hal ini terjadi jika 

terdapat jarak/jangka waktu yang cukup panjang antara pengukuran intensi 

dengan pengamatan tingkah laku. Setelah dilakukan pengukuran intensi sangat 

mungkin ditemui hal-hal/kejadian yang dapat mencampuri atau mengubah intensi 

seseorang untuk berubah, sehingga pada tingkah laku awal yang ditampilkannya 
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tidak sesuai dengan intensi awal. Semakin panjang interval waktunya, maka 

semakin besar kemungkinan intensi akan berubah .  

3. Literal Inconsistency  

Pengukuran intensi dan tingkah laku sudah sesuai (compatible) dan jarak 

waktu antara pengukuran intensi dengan tingkah laku singkat, namun 

kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara intensi dengan tingkah laku yang 

ditampilkannya. Literal inconsistency adalah individu yang terkadang tidak 

konsisten dalam mengaplikasikan tingkah lakunya sesuai dengan intensi yang 

telah dinyatakan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di 

antaranya individu tersebut mereka merasa lupa akan apa yang mereka ucapkan. 

Maka untuk mengatisipasi hal ini dapat dilakukan dengan strategi implementation 

intention, yaitu dengan meminta individu untuk merinci bagaimana intensi 

tersebut akan mengimplementasikan dalam tingkah laku. Rinciannya mencakup 

dimana dan bagaimana tingkah laku akan dilakukan. 

4. Base rate  

 Base rate adalah tingkat kemungkinan sebuah tingkah lakukan dilakukan oleh 

orang. Tingkah laku dengan base rate yang tinggi adalah tingkah laku yang 

dilakukan oleh hampir semua orang, misalnya mandi, makan. Sedangkan tingkah 

laku dengan base rate rendah tingkah laku yang hampir tidak dilakukan oleh 

kebanyakan orang, misalnya bunuh diri. Intensi dapat memprediksi perilaku 

aktualnya dengan baik jika perilaku tersebut memiliki tingkat base rate yang 

sedang, misalnya pendokumentasian asuhan keperawatan.  

 Pengukuran intensi dapat digolongkan kedalam pengkuran beliefs. 

Sebagimana pengukuran beliefs, pengukuran intensi terdiri atas dua hal, yaitu 
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pengukuran isi (content) dan kekuatan (strenght). Isi dari intensi diwakili oleh 

jenis tingkah laku yang akan diukur, sedangkan kekuatan responden pada pilihan 

skala yang tersedia (Ajzen 2005). Contoh pilihan skalanya adalah mungkin, tidak 

mungkin, dan setuju, tidak setuju 

2.3.4 Sikap (attitude) 

Menurut Ajzen (2005) sikap merupakan besarnya perasaan positif atau 

negatif, positif terhadap objek (favorable) atau negatif (unfavorable) terhadap 

suatu objek, orang, institusi, atau kejadian. Konsep sentral yang menentukaan 

beliefs. Beliefs mempresentasikan pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap 

suatu objek, dimana beliefs menghubungkan suatu objek dengan beberapa atribut. 

Kekuatan hubungan ini diukur dengan prosedur yang menempatkan seseorang 

dengan dimensi probabilitas subjektif yang melibatkan obajek dengan atribut 

terkait.  

Sikap seseorang terhadap suatu objek sikap dapat diestimasikan dengan 

menjumlahkan hasil kali antara evaluasi terhadap atribut yang diasosiasikan pada 

obajek sikap (beliefs evaluation) dengan probabilitas subjektifnya bahwa suatu 

objek memiliki atau tidak memiliki atribut tersebut (behavioral beliefs). Menurut 

Nursalam (2016) berdasarkan TPB, sikap yang dimiliki seseorang terhadap suatu 

tingkah laku dilandasi oleh beliefs seseorang terhadap konsekuensi (outcome) 

yang akan dihasilkan jika tingkah laku tersebut dilakukan (outcome evaluation) 

dan kekuatan terhadap beliefs tersebut (beliefs strenght). Beliefs adalah 

pernyataan subjektif seseorang yang menyangkut aspek-aspek yang dapat 

dibedakan tentang dunianya, yang sesuai dengan pemahaman tentang diri dan 

lingkungannya (Ajzen 2005). Beliefs mempunyai tingkatan atau kekuatan yang 
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berbeda-beda.. Kekuatan ini berbeda-beda pada setiap orang dan kuat lemahnya 

beliefs ditentukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap tingkat keseringan 

suatu objek memiliki atribut tertentu. Sebagai salah satu komponen dalam 

rumusan intensi, sikap terdiri atas beliefs dan evaluasi beliefs, seperti berikut:   

AB = Σ b i e i 

Keterangan:  

AB   = Sikap terhadap perilaku tertentu  

b    = Beliefs terhadap perilaku tersebut mengarah pada konsekuensi  

e    = Evaluasi seseorang terhadap outcome (outcome evaluation)  

Berdasarkan rumus diatas, sikap terhadap perilaku tertentu (AB) di dapatkan 

dari penjumlahan hasil kalian antara beliefs terhadap outcome yang dihasilkan (bi) 

dengan evaluasi terhadap outcome (ei). Dengan kata lain seseorang percaya sebuah 

tingkah laku dapat menghasilkan sebuah outcome sikap yang positif. Begitu juga 

sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan suatu 

tingkah laku akan menghasilkan outcome negatif, maka seseorang tersebut juka 

akan memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut (Ajzen 2005).  

Pengukuran sikap tidak bisa didapatkan melalui pengamatan langsung, 

melainkan harus melalui pengukuran respon. Pengukuran sikap ini didapatkan dari 

interaksi antara beliefs content-outcome evaluation dan beliefs strenght (Nursalam 

2016). Beliefs seseorang mengenai suatu objek atau tindakan dapat dimunculkan 

dalam format respon bebas dengan cara meminta subjek untuk menuliskan 

karakteristik, kualitas dan atribut dari objek atau konsekuensi tingkah laku tertentu 

disebut dengan elisitasi. Elisitasi digunakan untuk menetukan beliefs utama (salient 

beliefs) yang akan digunakan dalam penyusunan alat ukur instrumen .  
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2.3.5 Norma Subjektif ( subjektif norms)  

Norma subjektif merupakan kepercayaan seseorang mengenai persetujuan 

orang lain terhadap suatu tindakan atau persepsi individu tentang apakah orang 

lain akan mendukung atau tidak terwujudnya tindakan tersebut . Norma subjektif 

adalah pihak-pihak yang dianggap berperan dalam perilaku seseorang dan 

memiliki harapan pada orang tersebut, dan sejauh mana keinginan untuk 

memenuhi harapan tersebut (Nursalam 2016). Menurut Ajzen (2005) norma 

subjektif adalah produk dari persepsi individu tentang beliefs yang dimiliki orang 

lain. Orang lain di sebut refrent, dan dapat merupakan orang tua, sahabat, atau 

orang yang dianggap ahli atau penting. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

norma subjektif: normative beliefs, yaitu keyakinan individu bahwa referent 

berpikir ia harus atau harus tidak melakukan suatu perilaku dan motivation to 

comply yaitu motivasi individu untuk memenuhi norma dari referent tersebut.  

Rumusan norma subjektif pada intensi perilaku tertentu (Ajzen 2005), dirumuskan 

sebagai berikut:  

SN = Σ b i m i 

Keterangan:  

SN  = Norma Subjektif  

bi   = Normatif Beliefs  

mi   = Motivasi untuk mengikuti anjuran (motivation to comply)  

Berdasarkan rumusan tersebut, norma subjektif (SN) didapatkan dari hasil 

penjumlahan hasil kali normative beliefs tentang tingkah laku (bi) dan dengan 

motivation to comply untuk mengikuti motivasinya (mi). Dengan kata lain bahwa, 

seseorang yang memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok yang cukup 

berpengaruh terhadapnya (refrent) akan mendukung ia untuk melakukan hal 
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tersebut, maka hal ni akan menjadi tekanan sosial untuk seseorang tersebut 

melakukannya. Sebaliknya, jika seseorang percaya orang lain yang berpengaruh 

padanya tidak mendukung tingkah laku tersebut, maka hal ini menyebabkan ia 

memiliki norma subjektif untuk tidak melakukannya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap orang-orang yang 

dianggap penting bagi dirinya untuk berperilaku atau tidak berperilaku tertentu, 

dan sejauh mana seseorang ingin memematuhi anjuran oang tersebut. Norma 

subjektif secara umum dapat ditentukan oleh harapan spesifik yang dipersepsikan 

seseorang, yang merupakan refrensi atau anjuran dari orang-orang sekitarnya dan 

motivasi untuk mengikuti refrensi atau anjuran tersebut (Ajzen 2005). 

2.3.6 Perceived behavioral control (PBC)  

Kendali perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) 

merupakan persepsi terhadap mudah atau sulitnya sebuah perilaku yang dapat 

dilaksanakan. Variabel ini diasumsikan merefleksikan masa lalu, dan 

mengantisipasi halangan yang mungkin terjadi atau persepsi seseorang tentang 

kemudahan atau kesulitan untuk berperilaku tertentu. Menurut Nursalam (2016) 

terdapat dua asumsi mengenai kendali perilaku yang dipersepsikan. Pertama, 

kendali perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh motivasional terhadap 

intensi. Individu yang meyakini bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk 

berperilaku, tidak akan memiliki intensi yang kuat, meskipun ia besikap positif 

dan didukung oleh refrents (orang-orang disekitarnya). Kedua, kendali perilaku 

yang dipersepsikan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perilaku secara 

langsung, tanpa melalui intensi, karena ia merupakan subtitusi parsial dari 

pengukuran terhadap kendali aktual (Ajzen 2005). 
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Perceived behavioral control sama dengan kedua faktor sebelumnya yaitu 

dipengaruhi juga oleh beliefs. Beliefs yang dimaksud adalah hal tentang ada 

tidaknya faktor yang menghambat atau mendukung performa tingkah laku 

(control beliefs). Rumus yang menjelaskan hubungan antara perceived behavioral 

control dan control beliefs (Ajzen 2005): 

PBC =  Σ C i P i 

Keterangan:   

PBC = Perceived Behavioral Control  

Ci  = Control beliefs  

Pi  = Power beliefs  

Kendali perilaku yang persepsikan (PBC) didapat dengan menjumlahkan 

hasil kali antara keyakinan mengenai mudah atau sulitnya suatu perilaku 

dilakukan (control beliefs) dan kekuatan faktor dalam memfasilitasi atau 

menghambat tingkah laku (power beliefs). Dengan kata lain, semakin besar 

persepsi seseorang mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki (faktor 

mendukung), serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki, maka 

semakin besar PBC yang dimiliki seseorang (Ajzen 2005).  

Pengukuran PBC yang dapat dilakukan hanyalah mengukur persepsi individu 

yang bersangkutan terhadap kontrol yang ia miliki terhadap beberapa faktor 

prnghambat atau pendukung tersebut. Beberapa faktor yang dipersepsi sebagai 

penghambat atau pendorong tersebut didapatkan dari proses elisitasi untuk 

mendapatkan beliefs yang utama. 

 

2.4  Keaslian Penelitian 

No 
Judul Artikel, penulis, 

tahun 

Metode (desain, sampel, 

variabel,instrumen, analisis) 
Hasil penelitian 
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No 
Judul Artikel, penulis, 

tahun 

Metode (desain, sampel, 

variabel,instrumen, analisis) 
Hasil penelitian 

1 Penurunan respon nyeri 

akut pada bayi 

prematur yang 

dilakukan prosedur 

invasif melalui 

development care 

Lia herliana, Dessie 

Wanda, Sutanto Priyo 

Hastono (2011) 

M :.Quasi eksperimental 

S : 42 responden 

V : development care, respon 

nyeri akut pada bayi prematur 

I: kuesioner, lembar 

 Observasi 

A : t test dependent dan 

independet 

Ada perbedaan selisih 

skor respon nyeri akut 

antara kelompok yang 

diberikan development 

care dan kel 

kontrol,development 

care menurunkan skor 

nyeri  sebesar 2.05 poin 

2 Hubungan pengetahuan 

tentang asuhan 

perkembangan dengan 

sikap perawat dalam 

merawat BBLR  

Zubaidah (2014) 

M : Cross sectional 

S : 44 responden 

V : pengetahuan perawat 

 sikap perawat dalam merawat 

BBLR 

I : kuesioner 

A : chi square 

Secara statistik terdapat 

korelasi yang signifikan 

antara pengetahuan 

perawat dengan perilaku 

perawat merawat BBLR 

(p=0,000) 

3 Hubungan antara 

karakteristik demografi 

dan tingkat 

pengetahuan perawat 

tentang pengkajian 

nyeri pada bayi di 

ruang NICU RSUD Dr 

Moewardi Surakarta 

Citra Wulandari (2012) 

 

M : Cross Sectional 

S : 18 orang 

V : karekteristik demografi 

dan, pengetahuan perawat 

terhadap pengkajian nyeri pada 

bayi 

I kuesioner 

A Rank Spearman 

Terdapat hubungan 

antara karakteristik 

demografi dengan  

tingkat pengetahuan 

perawat tentang 

pengkajian nyeri pada 

bayi 

4 Pengembangan model 

perilaku perawat dalam 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

berbasis Theory of 

Planned Behavior di 

RSD Mardi Waluyo 

Blitar  

Erna Dwi Wahyuni 

(2012) 

M Cross sectional 

S 50 orang 

V usia, pendidikan, 

pengetahuan, sikap terhadap 

asuhan keperawatan,norma 

subjektif, persepsi terhadap 

pengendalian, niat dan perilaku 

kepatuhan 

I kuesioner dan observasi 

A PLS 

 

Pengetahuan 

mempengaruhi 

sikap,norma subjektif 

dan PBC. Sikap,norma 

subjektif dan PBC 

menjadi penentu pada 

intensi perawat dalam 

pendokumentasian 

asuhan 

keperawatan.intensi 

memiliki korelasi dengan 

perilaku sehingga dapat 

digunakan untuk 

meramalkan perilaku 
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No 
Judul Artikel, penulis, 

tahun 

Metode (desain, sampel, 

variabel,instrumen, analisis) 
Hasil penelitian 

5 Breastfeeding or oral 

sucrose solution in term 

neonates receiving heel 

lance: a 

randomized,control 

trial 

LuigiCodipietro,MD,P

hDa,ManuelaCeccarelli

,MDb,AlbertoPonzone,

MDc (2017) 

 

M open-label, randomized, 

control trial 

S 101 neonatus 

V menyusui, pemberian 

sukrose,, respon nyeri, 

pengambilan sampel darah 

I Observasi 

A Wilcoxon-Mann-Whitney, 

independent t test 

 

Studi ini menunjukkan 

bahwa pemberian ASI 

memberikan analgesia 

superior untuk tumit 

dibandingkan dengan 

sukrosa oral pada 

neonatus 

6 Analisis faktor yang 

berhubungan dengan 

kepatuhan pelaksanaan 

komunikasi 

SBAR-TBaK di Irna II 

RSUD Dr.Syaiful 

Anwar Malang Ahsan  

(2014) 

 

M Cross Sectional 

S 93 orang 

V Pengetahuan,sikap,norma 

subjektif, persepsi terhadap 

pengendalian,niat dan perilaku 

kepatuhan pelaksanaan 

komunikasi SBAR-TBaK 

I kuesioner dan observasi 

A Spearman 

Tidak ada hubungan 

antara pengetahuan 

dengan sikap,norma 

subjektif dan PBC, ada 

hubungan antara 

sikap,norma 

subjektif,PBC dengan 

intensi dan ada hubungan 

intensi dengan perilaku 

kepatuhan pelaksanaan 

komunikasi 

SBAR-TBaK 

7 Aplikasi model 

konservasi levine 

dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa nyaman 

manajemen nyeri pada 

bayi kurang bulan 

Fransisca S, Yeni R, 

Elfi S (2014) 

M studi kasus 

S 5 bayi 

V model konservasi , 

manajemen nyeri 

I Observasi 

A- 

Model konservasi line 

dapat diterapkan pada 

neonatus untuk 

memenuhi kebutuhan 

rasa nyaman nyeri 

dengan menggunakan 

prinsip konservasi yang 

tergambar melalui 

pengkajian 

trophicognoses, 

intervensi keperawatan 

dan respon organismik. 

 

8 Pengaruh development 

care terhadap fisiologis 

dan perilaku tidur 

terjaga BBLR di RSUP 

Fatmawati Jakarta 

Antarini Indriansari 

(2011) 

 

M:Quasi experimental 

S:15 BBLR 

V:tidur ,development care 

I:lembar observasi 

A:Paired t test dan wilcoxon 

test 

Terdapat pengaruh yang 

significant dari 

pemberian development 

care terhadap perilaku 

tidur terjaga 
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No 
Judul Artikel, penulis, 

tahun 

Metode (desain, sampel, 

variabel,instrumen, analisis) 
Hasil penelitian 

9 Pengembangan model 

perilaku ibu dalam 

pemberian makanan 

untuk balita dengan 

status gizi buruk dan 

kurang berdasarkan 

theory of planned 

behavior di wilayah 

kerja puskesmas 

karangjati kabupaten 

Ngawi 

Belinda Haseptiana 

Putri (2016) 

 

M Cross Sectional 

S 132 responden 

V background factors, sikap, 

norma subjektif, persepsi 

kontrol perilaku, intensi dan 

perilaku 

I kuesioner 

A Structure Equation 

modelling dengan smart PLS 

Background factor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

sikap, norma subjektif 

dan persepsi kontrol 

perilaku. Sikap, norma 

subjektif dan persepsi 

kontrol perilaku 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

intensi dan intensi 

berpengaruh positif 

terhadap perilaku ibu 

dalam pemberian 

makanan balita gizi 

buruk dan kurang 

 

10 Pemberian ASI pada 

neonatus untuk 

mengurangi nyeri 

akibat pengambilan 

sampel darah 

Fransisca SK (2016) 

M studi kasus 

S 6 bayi kurang bulan 

V pemberian ASI, pengambilan 

sampel darah 

I observasi 

A- 

pemberian ASI sebanyak 

2 ml pada dua menit 

sebelum dilakukan 

tindakan venapungsi 

dapat mengurangi nyeri 

dan waktu menangis bayi 

akibat prosedur 

venapungsi pengambilan 

sampel darah.   

 

11 Empeng efektif 

menurunkan nyeri bayi 

saat pengambilan darah 

vena 

Dyah Dwi A, Yeni R, 

Fajar Tri (2016) 

M eksperimen acak terkontrol 

S 21 neonatus 

V empeng,respon nyeri 

,pengambilan darah vena 

I lembar observasi dengan 

premature infant pain profile 

(PIPP) 

A independent  t test 

terdapat perbedaan 

bermakna rerata respons 

nyeri pada kelompok 

perawatan metode 

Kanguru (rerata= 8,94) 

dan pemberian empeng 

(rerata= 5,08) (p= 

0,005). Pemberian 

empeng pada bayi berat 

lahir rendah dapat 

dijadikan sebagai 

intervensi keperawatan 

dalam asuhan atraumatik 

saat prosedur invasif 

minor.  
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka konseptual penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diteliti               Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1    Kerangka konseptual analisis faktor yang berhubungan dengan 

perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan tindakan invasif minor di 

RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan pendekatan Theory of 

Planned Behaviour (TPB) 

Background factors 

 

1. Personal 

1) Sikap 

2) Kepribadian 

3) Sifat 

4) Nilai 

5) Emosi 

6) Kecerdasan 

 

2. Sosial 

1) Usia 

2) Jenis kelamin 

3) Pendidikan 

4) Etnik 

5)Ras 

6) Pendapatan  

7) Agama 

 

3. Informasi 

1. Pengetahuan 

2) Pengalaman 

3) Media Expo 

Sikap terhadap 

pelaksanaan 

manajemen nyeri 

non farmakologi 

Normati-

ve beliefs 

Norma 

subjektif 

pengaruh dari 

luar terhadap 

pelaksanaan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi 

Control 

Beliefs 

PBC/ persepsi 

terhadap 

pelaksanaan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi 

Intensi untuk 

melaksanakan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi 

Perilaku  

perawat pada 

pelaksanaan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi 

Behavioral 

beliefs 

1) Usia 

3) Pendidikan 

1) Pengetahuan 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

H1 : Ada hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan dengan sikap 

terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif minor. 

H1 : Ada hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan dengan 

norma subjektif pengaruh dari luar terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor. 

H1 : Ada hubungan background factor : usia, pendidikan, pengetahuan  dengan 

PBC/persepsi terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor. 

H1 : Ada hubungan antara sikap, norma subjektif dan PBC/persepsi dengan intensi 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan 

tindakan invasif minor.  

H1 : Ada hubungan antara intensi dengan perilaku perawat dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan 

invasif minor. 



 

37 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

BAB 4  

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Pendekatan ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional berdasarkan Theory 

of Planned Behaviour. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hubungan 

faktor pengetahuan,pengalaman dengan faktor sikap, faktor norma subjektif, faktor 

PBC dengan intensi, dan intensi dengan kepatuhan pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan tindakan invasif minor. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Tehnik Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang 

perawatan khusus neonatus di RSUD Dr Soetomo yang berjumlah 67 orang 

4.2.2 Sampel dan besar sampel 

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam 2016). Dalam penelitian 

ini terdapat kriteria pemilihan sampel: 

1. Kriteria inklusi 

1) Perawat pelaksana perempuan 

2) Perawat tetap di ruang perawatan khusus neonatus yang sudah mengikuti 

masa orientasi selama 3 bulan 

3) Perawat yang sudah mempunyai kewenangan klinis    

2. Kriteria eklusi 

1) Perawat yang sedang cuti melahirkan 

2) Perawat yang sedang tugas belajar/ijin belajar/pelatihan 
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Besar sampel dalam penelitian ini adalah seluruh sampel yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. Besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus :  

 n =      N 

1 + ( N x e² ) 

n =     67 

1 + ( 67 x 0,05² ) 

  = 57,38  dibulatkan menjadi 57 responden 

Keterangan :  

n : jumlah sampel  

N : jumlah populasi  

e : error level yang digunakan adalah 0,05  

Total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sejumlah 55 

responden perawat. 

4.2.3 Tehnik pengambilan sampel 

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random 

sampling dimana peneliti mengambil sampel secara acak sederhana dengan cara 

mengundi anggota populasi (lottery technique) atau tehnik undian. 

4.2.4 Variabel penelitian   

Pada penelitian ini variabel independen ( bebas ) mencakup background faktor 

yaitu usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, norma subjektif, Percived behavior 

control (PBC) dan intensi. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kepatuhan 

pelaksanaan manajemen nyeri pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor 

di RSUD Dr Soetomo Surabaya. 
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4.3 Definisi Operasional 

Variabel Sub variabel Definisi operasional Parameter 
Alat 

ukur 
Skala Skor 

independen       

Background 

factor 

usia Jumlah bilangan tahun yang 

dimiliki perawat dihitung mulai 

sejak lahir sampai penelitian 

dilakukan 

 

Pertanyaan tertutup kuesioner ordinal 1.15-21 tahun 

2.22-40 tahun 

3.41-60 tahun 

 

 pendidikan Pendidikan formal dibidang 

keperawatan yang pernah 

diikuti sesuai ijazah terakhir 

yang dimiliki perawat saat 

dilakukan penelitian  

Pertanyaan tertutup kuesioner ordinal 1. D3 keperawatan 

2. S1 Keperawatan 

 pengetahuan Informasi yang di dapat 

perawat tentang pelaksanaan 

manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi 

 

Pengetahuan perawat 

tentang definisi nyeri, 

respon nyeri dan  

manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi 

kuesioner ordinal 1. kurang : < 60% 

2. Cukup : 60-75% 

3. Baik: > 75-100% 

Behavioral 

beliefs 

Sikap terhadap 

pelaksnaan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi 

pada bayi 

Penilaian perawat terhadap 

pentingnya pelaksanaan 

manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi 

1. keyakinan terhadap 

hasil 

2. Evaluasi terhadap hasil 

1) Keuntungan 

2) Kerugian 

 

kuesioner ordinal Skor jawaban 

pernyataan positif = 

STS : 1, TS : 2, S : 3, 

SS : 4  

 Skor jawaban 

pernyataan negitif = 

STS : 4, TS : 3, S : 2, 

SS : 1.   
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Kategori : 

 Positif jika skor ≥ T 

mean  

Negatif jika skor < T 

mean 

Normative 

beliefs 

Norma subjektif Persepsi individu terhadap 

tekanan sosial atau sejumlah 

orang yang dianggap 

berpengaruh dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri 

dan sejauh mana individu  

berkeinginan untuk mematuhi 

anjuran atau larangan tersebut      

1.Keyakinan normatif  

2.Motivasi untuk 

memenuhi harapan  

kuesioner ordinal  Skor jawaban STS : 

1  

TS : 2 

 S : 3 

 SS :4  

 

Kategori : 

 Baik=25-32 

 Sedang=17-24   

Kurang≤16   

Control beliefs PBC Persepsi individu mengenai 

kondisi atau situasi yang 

mendorong atau menghambat 

pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi  

Keyakinan kontrol  

1) Faktor pendorong  

2) Faktor penghambat  

 

 

kuesioner ordinal Skor jawaban 

pernyataan positif = 

STS : 1,TS : 2, S : 3, 

SS : 4  

 Skor jawaban 

pernyataan negitif = 

STS : 4, TS : 3, S : 2, 

SS : 1.   

 

Kategori :  

Baik=37-48 

Sedang=25-36 

Kurang ≤ 24 
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Intensi 

 

 Niat atau keinginan untuk 

melakukan manajaemen nyeri 

non farmakologi pada bayi 

adalah berasal dari dalam diri 

individu yang bersangkutan 

Penilaian intensi terhadap 

pelaksanaan manajemen 

nyeri 

kuesioner ordinal  Skor jawaban STS : 

1 

TS : 2  

S : 3 

SS :4  

 

Kategori : 

Baik= 13-16  

Sedang = 9-12  

Kurang  ≤ 8  

 

Dependen            

perilaku 

pelaksanaan 

manajemen 

nyeri non 

farmakologi         

 

 pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi 

sesuai dengan standart prosedur 

yang berlaku 

Tindakan  manajemen 

nyeri non farmakologi 

pada bayi 

kuesioner ordinal Skor jawaban 

Dikerjakan = 1 

TBidak 

dikerjakan=0 

 

 

kategori 

1.Baik = 8-10 

2.Sedang = 4-7 

3.Kurang =0-3 
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4.4 Instrumen Penelitian 

1. Usia 

Instrumen usia dengan menggunakan kuesioner tertutup yang terdiri dari 1 

pertanyaan dan dengan 3 pilihan jawaban yaitu 15-20 tahun, 21-40 tahun dan 

41-60 tahun  

2. Pendidikan 

Instrumen pendidikan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang terdiri 

dari 1 pertanyaan dan dengan 2 pilihan jawaban yaitu D3 Keperawatan dan S1 

keperawatan. 

3. Pengetahuan  

Instrumen pengetahuan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 

pertanyaan dengan skor jawaban benar 1 dan salah 0, rentang nilai adalah 0 - 10. 

Kategori pengetahuan baik jika skor > 75-100%, cukup jika sko 60-75% serta 

pengetahuan kurang jika skor < 60% (Notoatmodjo,2003). Instrumen pengetahuan 

dikembangkan dari kuesioner penelitian sebelumnya atas nama Putri (2016) yang 

telah dilakukan modifikasi. 

4. Sikap  

Instrumen ini meggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 pernyataan dengan 

nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, nilai 2 untuk  jawaban tidak setuju, 

nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 4 untuk jawaban  sangat setuju untuk 

pertanyaan yang favorable dan nilai 4 untuk jawaban sangat tidak setuju, nilai 3 

untuk  jawaban tidak setuju, nilai2 untuk jawaban setuju, nilai 1 untuk jawaban 

sangat setuju untuk pertanyaaan yang unfavorable. Pertanyaan favorable ada pada 

nomor 1,2,3,4,5,6,7 dan pertanyaan unfavorable ada pada nomor 8 dan 9. Nilai 
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tertinggi yang diperoleh adalah 36 dan nilai terendah adalah 9, dengan kriteria 

sikap positif jika nilai ≥  T means, sikap negatif jika nilai < T means. Indikator 

keyakian terhadap hasil pada soal nomor1,2,3,4. Indikator evaluasi terhadap hasil 

berdasarkan keuntungan adalah soal nomor 5,6,7.indikator evaluasi terhadap hasil 

berdasarkan kerugian adalah soal  nomor 8 dan 9. Instrumen sikap ini 

dikembangkan dari kuesioner penelitian sebelumnya atas nama Putri (2016) yang 

telah dilakukan modifikasi. 

5. Norma subjektif 

Norma subjektif diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 

pertanyaan, semua pertanyaan favorable dengan nilai 1 untuk jawaban sangat 

tidak setuju, nilai 2 untuk jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 

4 untuk jawaban sangat setuju. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 32 dan nilai 

terendah adalah 8 dengan kategori baik jika nilai 25 - 32, sedang jika nilai 17 - 24 

dan kategori kurang jika nilai ≤ 16. Skala keyakinan normatif pada soal 1,2,3,4 

dan skala motivasi untuk memenuhi keyakinan pada soal 5,6,7,8. Instrumen 

norma subjektif  ini dikembangkan dari kuesioner penelitian sebelumnya  atas 

nama Putri (2016) yang telah dilakukan modifikasi. 

6. Percieved behavioral control (PBC) 

Instrumen PBC diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 

pertanyaan dan semua pertanyaan favorable dengan nilai 1 untuk jawaban sangat 

tidak setuju, nilai 2 untuk jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 

4 untuk jawaban sangat setuju. Nilai tertinggi yang dapat diperoleh adalah 48 dan 

nilai terendah adalah 12 dengan  kategori baik jika nilai 37 - 48, kategori sedang 

jika skor 25 -36 dan kategori kurang jika nilai ≤ 24. Skala yang mengukur 
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keyakinan kontrol pada nomor 1,2,3,4,5,6 dan skala tentang kekuatan kontrol 

pada nomor 7,8,9,10,11,12. Instrumen persepsi kontrol perilaku ini dikembangkan 

dari kuesioner penelitian sebelumnya atas nama Putri (2016) yang telah dilakukan 

modifikasi. 

7. Intensi 

Instrumen ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pertanyaan dan 

semua pertanyaan favorable dengan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 

nilai 2 untuk jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 4 untuk 

jawaban sangat setuju. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 16 dan nilai terendah 

adalah 4 dengan kriteria baik jika nilai 13 - 16, sedang jika nilai 9 - 12 dan kurang 

jika nilai ≤ 8. Instrumen intensi  dikembangkan dari kuesioner penelitian 

sebelumnya atas nama Belinda (2016) yang telah dilakukan modifikasi. 

8. Perilaku  

Instrumen perilaku ini menggunakan kuesioner dengan 10 item dengan nilai 

jawaban 1 jika dikerjakan dan nilai 0 jika tidak dikerjakan.. nilai tertinggi  yang 

dapat diperoleh adalah 10 dan nilai terendah adalah 0 dengan kriteria baik jika 

nilai 8-10, sedang  jika nilai 4-7 dan kurang jika nilai 0-3. Instrumen perilaku ini 

dikembangkan dari standart prosedur operational manajemen nyeri pada neonatus 

di RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

4.5 Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah Ruang Bayi, NICU IRD 

dan NICU GBPT RSUD Dr Soetomo Surabaya. Waktu pengambilan data 

dilakukan peneliti pada bulan Januari 2018. 
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4.6 Prosedur pengumpulan dan pengambilan data 

1. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk pengambilan data awal di Ruang 

Bayi, NICU IRD dan NICU GBPT. 

2. Peneliti mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi 

 yaitu dengan tahapan mengikuti seminar ujian proposal, uji etik dan hingga 

sampai pada tahapan megurus surat ijin untuk keperluan prosedur penelitian 

dengan lokasi di Ruang Bayi, NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr 

Soetomo Surabaya.  

3. Waktu pengambilan data adalah jam dinas pagi dengan pertimbangan banyak 

perawat yang berdinas pagi sehingga tidak mengganggu pelayanan dan 

tindakan invasif minor banyak dilakukan pada jam dinas pagi, 

responden/subjek penelitian adalah perawat yang berdinas di Ruang Bayi, 

NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr Soetomo Surabaya. 

4. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti memberikan informasi kepada seluruh 

responden dengan tujuan untuk aspek formal dan legal menggunakan perawat 

Ruang Bayi, NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr Soetomo Surabaya 

sebagai subjek penelitian dan menujukkan bahwa peneliti telah medapat ijin 

menggunakan perawat Ruang Bayi, NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr 

Soetomo Surabaya sebagai responden dalam penelitian. 

5. Peneliti dibantu oleh asisten peneliti melakukan observasi perilaku responden 

yang akan melakukan tindakan invasif minor pada neonatus yang ada di 

Ruang bayi, sedangkan untuk ruang NICU IRD dan NICU GBPT peneliti 

sendiri yang melakukan observasi perilaku responden yang akan melakukan 

tindakan invasif minor. 
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6. Setelah dilakukan observasi perilaku responden diberi kuesioner tentang 

background factor (usia, pendidikan, pengetahuan) dilanjutkan dengan 

pengukuran faktor utama (sikap, norma subjektif dan perceived behavioral 

control) dan intensi dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi 

pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor. 

4.7 Analisa Data 

Proses selanjutnya adalah sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu 

dilakukan pengolahan data melalui coding untuk memudahkan transformasi data 

menjadi bernilai angka. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

meliputi analisis multivariat. Analisis multivariat ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen.  

Analisis multivariat dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi logistik 

dengan tingkat derajat kemaknaan α = 0,05 artinya H1 diterima.  

Mengatahui kemungkinan besarnya resiko perbandingan antara variabel 

independen dan variabel dependen dilakukan perhitungan odd ratio. Persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

variabel independennya yaitu faktor usia, pendidikan, pengetahuan, attitude toward 

behavior, subjective norm dan perceived behavioral control dengan niat perawat 

dalam melakukan manajemen nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor.   
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4.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka Kerja Penelitian Analisis Perilaku Perawat dalam 

Pelaksanaan Manajemen Nyeri Non Farmakologi pada neonatus 

yang dilakukan tindakan invasif minor di RSUD Dr Soetomo 

Surabaya 

Menentukan Populasi 

Mendata jumlah seluruh perawat yang berdinas di Ruang Bayi, 

NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr SoetomoSurabaya 

sebanyak 67 perawat 

Menentukan sampel dengan tehnik simple random sampling 

Menentukan perawat yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 

sesuai rumus dengan hasil sampel sebanyak 55 perawat 

Mengobservasi perilaku perawat dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif minor 
 

Memberi penjelasan kepada responden tentang penelitian ini 

dan meminta informed concent  

Memberi kuesioner tentang background factor 

(usia,pendidikan,pengetahuan ), sikap, norma subjektif, PBC 

dan intensi kepada responden yang sudah di observasi 

perilakunya 

 

Menganalisa data dan membandingkan hasil kuesioner dengan 

standar pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor 

 

 

Membuat laporan hasil penelitian 
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4.9 Etika Penelitian 

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian karena berhubungan langsung dengan manusia, peneliti 

menghargai hak responden dengan menekankan masalah etik yang meliputi : 

1. Lembar persetujuan ( Informed Consent ) 

Peneliti akan mengajukan lembar persetujuan bersedia untuk menjadi 

responden sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan agar subjek mengerti 

maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya (Hidayat 2010) 

responden diberi format persetujuan untuk menjadi responden sebelum mengisi 

lembar kuesioner. 

2. Tanpa Nama ( Anonimity) 

Setelah subjek bersedia menjadi responden, nama responden tidak akan 

dicantumkan pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan (Hidayat 2010) 

3. kerahasiaan (Confidentiality) 

Jaminan kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti 
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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data umum, data 

khusus (meliputi faktor usia, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor sikap, 

faktor norma subjektif, faktor PBC, intensi), dan hubungan antara faktor terhadap 

perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada bayi 

yang dilakukan tindakan invasif minor di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Selanjutnya 

dilakukan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah Jawa Timur yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe A. 

RSUD Dr. Soetomo juga merupakan rumah sakit pendidikan yang memberikan 

pendidikan di bidang kedokteran, keperawatan, gizi, rekam medis dan farmasi. 

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tentang Rumah Sakit mengenai jenis dan 

klasifikasi rumah sakit maka RSUD Dr. Soetomo merupakan Rumah Sakit Umum 

(berdasarkan jenis pelayanan) dan Rumah Sakit publik (berdasarkan pengelolaan). 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya saat ini telah terakreditasi A nasional paripurna, dan 

sekarang tengah mempersiapkan menjadi rumah sakit terakreditasi internasional oleh 

Joint Commission Internasional (JCI). 

Visi RSUD Dr. Soetomo adalah menjadi Rumah Sakit yang terpercaya, aman, 

bermutu tinggi dan mandiri. Misi dari RSUD Dr.Soetomo meliputi: 1) 

menyelenggarakan pelayanan dan jejaring pelayanan sebagaii rumah sakit rujukan 

tersier yang aman, bermutu tinggi dan terjangkau, 2) menyelenggarakan pendidikan dan 
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penelitian tenaga kesehatan yang berinegritas tinggi, profesional, inovatif dan 

melakukan jejaringpendidikan penelitian yang terintegrasi, pusat pengembangan bidang 

kesehatan yang bermutu tinggi serta mewujudkan sumber daya manusia yang handal, 3) 

mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang terstandart 

serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman, 4) menyelenggarakan tata kelola 

organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel. 

RSUD Dr. Soetomo memiliki prinsip nilai-nilai dasar dalam melakukan 

pelayanan kesehatan yaitu etika, profesionalisme, integritas, kemitraan, keadilan dan 

kemandirian. Kebijakan-kebijakan dasar yang ada di RSUD Dr. Soetomo meliputi: 1) 

perbaikan mutu pelayanan, 2) perbaikan manajemen SDM internal rumah sakit, 3) 

pemantapan kelembagaan terstruktur dan tersistem, 4) pemantapan nilai dasar menjadi 

budaya organisasi, 5) pemantapan sistem akuntansi keuangan, 6) pengendalian biaya 

dan struktur anggaran, 7) perbaikan manajemen logistik medik dan non medik, 8) 

pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit, 9) 

pengembangan aliansi strategis. 

Salah satu perbaikan mutu pelayanan rumah sakit adalah tentang manajemen 

nyeri pasien yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo. Rumah sakit telah mengeluarkan SOP 

tentang manajemen nyeri terutama untuk pasien neonatus dan pengakajian nyeri pada 

neonatus dengan skala NIPS (neoanatal infant pain scale), yang diharapkan perawat 

neonatus dapat mengkaji dan melakukan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus dengan tepat dan benar sehingga nyeri yang dirasakan neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif akan berkurang. Panduan SOP manajemen nyeri juga telah 

tersedia di seluruh ruangan perawatan neonatus RSUD Dr. Soetomo. 
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RSUD Dr. Soetomo memiliki 28 SMF dan 27 instalasi tempat pelayanan 

kesehatan. Terkait dengan lokasi penelitian, peneliti meneliti di 3 ruangan yaitu di ruang 

Bayi, NICU IRD dan NICU GBPT RSUD Dr Soetomo Surabaya. Di ruang bayi 

mempunyai kapasitas 32 tempat tidur dengan jumlah perawat 27 orang, pekarya 

kesehatan 5 orang, pekarya rumah tangga 1 orang dan petugas administrasi 3 orang. Di 

ruang NICU IRD mempunyai kapasitas 20 tempat tidur dengan jumlah perawat 27 

orang, pekarya kesehatan 5 orang, dan petugas administrasi 3 orang. Di ruang NICU 

GBPT mempunyai kapasitas 5 tempat tidur dengan jumlah perawat 13 orang. Kasus 

terbanyak di ruang perawatan neonatus adalah  icterus neonatorum , prematur/BBLR,  

kelainan congenital, sepsis neonatorum dan respiratory distress syndrome. 

5.1.2 Data umum responden 

Jumlah perawat yang bekerja di ruang perawatan neonatus terhitung bulan 

Desember 2017 mencapai 67 orang, dengan latar belakang pendidikan D3 dan S1. 

Perawat yang bekerja di ruang perawatan Neonatus RSUD Dr. Soetomo 

diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan status yaitu PNS dan non PNS. Responden 

dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana yang mengalami dinas berjadwal 

(pagi,sore,malam). Perawat yang menjadi responden adalah perawat tetap di ruang 

perawatan khusus neonatus yang sudah mengikuti masa orientasi selama 3 bulan dan  

sudah mempunyai kewenangan klinis yang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit.  

 

 

  

 



 
  

 

 

52 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

Tabel 5.1 Data jumlah responden di ruang perawatan neonatus bulan Januari 2018 

Ruangan Frekuensi % 

Ruang Bayi 23 41,8 

Ruang NICU IRD 25 45,5 

Ruang NICU GBPT 7 12,7 

Total 55 100 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa responden yang telah memenuhi 

kriteria inklusi berada di setiap ruangan perawatan neonatus. Penyebaran data ini dapat 

dikatakan mewakili keseluruhan perawat di ruang perawatan neonatus di RSUD Dr 

Soetomo Surabaya. Responden paling banyak berada di ruangan NICU IRD sejumlah 

25 responden (45,5%) dan paling sedikit di ruangan NICU GBPT sejumlah 7 responden 

(12,7%). 

5.1.3 Data variabel 

Data variabel berisi tentang data background factor (usia, pendidikan, dan 

pengetahuan), sikap, norma subjektif, perceived behaviour control (PBC), intensi, dan 

perilaku.  

1. Variabel background factor 

Dibawah ini ditampilkan variabel background factor (usia, pendidikan, dan 

pengetahuan) responden sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi background factor responden penelitian analisis perilaku 

perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus 

yang dilakukan tindakan invasif minor di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

Januari 2018. 

No Variabel Frekuensi % 

1 

Umur 

22-40 Tahun 

41-60 Tahun 

 

38 

17 

 

69,1 

30,9 

Total 55 100 

2 

Pendidikan 

D3 Keperawatan 

S1 Keperawatan 

 

45 

10 

 

81,8 

18,2 

Total 55 100 
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No Variabel Frekuensi % 

3 

Pengetahuan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

7 

18 

30 

 

12,7 

32,7 

54,5 

Total 55 100 

Tabel 5.2 menunjukan bahwa lebih dari separuh responden berusia 22-40 tahun 

yakni sejumlah 38 responden (69,1%), sisanya sejumlah 17 responden (30,9%) dalam 

rentangan usia 41-60 tahun. Sebagian besar responden memiliki latar belakang 

pendidikan D3 Keperawatan yakni sejumlah 45 responden (81,8%), sisanya sejumlah 

10 responden (18,2%) dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan. Pengetahuan 

responden terbanyak dalam kategori kurang yakni sejumlah 30 responden (54,5%). 

2. Variabel behaviour belief : sikap 

Dibawah ini ditampilkan variabel sikap responden dalam pelaksanaan manajemen 

nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi sikap responden analisis dalam pelaksanaan manajemen 

nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel Frekuensi % 

Sikap 

Positif 

Negatif 

 

16 

39 

 

29,1 

70,9 

Total 55 100,0 

Tabel 5.3 menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap dalam 

kategori negatif yakni sejumlah 39 responden (70,9%). Sisanya dalam kategori positif 

sejumlah 16 responden (29,1%). 

 

3. Variabel behaviour belief : norma subjektif 



 
  

 

 

54 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

Dibawah ini ditampilkan variabel norma subjektif responden dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif 

minor sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi norma subjektif responden dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan 

invasif minor di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel Frekuensi  % 

Norma Subjektif 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

17 

31 

7 

 

30,9 

56,4 

12,7 

Total 55 100,0 

Tabel 5.4 menunjukan bahwa separuh responden memiliki norma subjektif dalam 

kategori sedang yakni sejumlah 31 responden (56,4%). Sisanya dalam kategori baik 

sejumlah 17 responden (30,9%) dan kategori kurang sejumlah 7 responden (12,7%). 

4. Variabel behaviour belief : perceived behaviour control 

Dibawah ini ditampilkan variabel perceived behaviour control responden dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan 

invasif minor sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi perceived behaviour control responden dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif minor di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 

2018. 

Variabel Frekuensi  % 

Peceived Behaviour Control (PBC) 

 Baik 

Sedang 

Kurang 

 

13 

37 

5 

 

23,6 

67,3 

9,1 

Total 55 100,0 

Tabel 5.5 menunjukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki perceived 

behaviour control dalam kategori sedang yakni sejumlah 37 responden (67,3%). 



 
  

 

 

55 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

Sisanya dalam kategori baik sejumlah 13 responden (23,6%) dan kategori kurang 

sejumlah 5 responden (9,1%). 

5. Variabel intensi 

Dibawah ini ditampilkan varibel intensi responden dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif 

minor sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi intensi responden dalam pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel Frekuensi % 

Intensi 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

8 

39 

8 

 

14,5 

70,9 

14,5 

Total 55 100,0 

Tabel 5.6 menunjukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki intensi 

dalam kategori sedang yakni sejumlah 39 responden (70,9%). Sisanya masing-masing 

sejumlah 8 responden (14,5%) dalam kategori baik dan kurang. 

6. Variabel perilaku pelaksanaan manajemen nyeri 

Dibawah ini ditampilkan variabel perilaku responden dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif 

minor sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi perilaku responden dalam pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel Frekuensi  % 
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Perilaku 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

37 

12 

6 

 

67,3 

21,8 

10,9 

Total 55 100,0 

Tabel 5.7 menunjukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki perilaku 

dalam kategori baik yakni sejumlah 37 responden (67,3%). Sisanya dalam kategori 

kurang sejumlah 6 responden (10,9%) dan kategori sedang sejumlah 12 responden 

(21,8%). 

7. Tabulasi silang background factor dengan sikap 

Dibawah ini ditampilkan data tabulasi silang antara background factor (usia, 

pendidikan, dan pengetahuan) dengan sikap responden sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 5.8  Tabulasi silang analisis hubungan antara background factor dengan sikap 

perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel background factor 
Sikap 

Total % 
Positif % Negatif % 

Usia 

22-40 Tahun 

41-60 Tahun 

 

15 

1 

 

27,3 

1,8 

 

23 

16 

 

41,8 

29,1 

 

38 

17 

 

69,1 

30,9 

Total 16 29,1 39 70,9 55 100,0 

Pendidikan  

D3 Keperawatan 

S1 Keperawatan 

 

16 

0 

 

29,1 

0,0 

 

29 

10 

 

52,7 

18,2 

 

45 

10 

 

81,8 

18,2 

Total 16 29,1 39 70,9 55 100,0 

Pengetahuan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

6 

4 

6 

 

10,9 

7,3 

10,9 

 

1 

14 

24 

 

1,8 

25,5 

43,6 

 

7 

18 

30 

 

12,7 

32,7 

54,5 

Total 16 29,1 39 70,9 55 100,0 

Uji regresi logistik Usia p = 0,02 ; Pendidikan  p= 0,11 ; Pengetahuan p = 0,004 

Tabel 5.8 menunjukan responden dengan usia dalam rentangan 22-40 tahun 

memiliki kecenderungan sikap dalam kategori negatif yakni sejumlah 23 responden 

(41,8%). Responden dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan memiliki 

kecenderungan sikap dalam kategori negatif yakni sejumlah 29 responden (52,7%). 



 
  

 

 

57 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

Responden dengen pengetahuan yang kurang memiliki kecenderungan sikap dalam 

kategori negatif yakni sejumlah 24 responden (43,6%). 

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor usia dan 

pengetahuan memiliki nilai p ≤ 0,05 yakni usia p = 0,02 dan pengetahuan p = 0,004, 

sehingga background factor usia dan pengetahuan memiliki hubungan yang bermakna 

dalam menentukan sikap responden dalam pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus. Sedangkan pendidikan dengan nilai p= 0,11 atau p > 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna dalam menentukan sikap responden.  

8. Tabulasi silang background factor dengan norma subjektif 

Dibawah ini ditampilkan data tabulasi silang antara background factor (usia, 

pendidikan, dan pengetahuan) dengan norma subjektif responden sebagaimana tabel 

berikut:  

Tabel 5.9  Tabulasi silang analisis hubungan antara background factor dengan norma 

subjektif perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi 

pada neonatus yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 

2018. 

Variabel background factor 

Norma subjektif 

Total % 
Baik % Sedang % Kurang % 

Usia 

22-40 Tahun 

41-60 Tahun 

 

15 

2 

 

27,3 

3,6 

 

18 

13 

 

32,7 

23,6 

 

5 

2 

 

9,1 

3,6 

 

38 

17 

 

69,1 

30,9 

Total 17 30,9 31 56,4 7 12,7 55 100,0 

Pendidikan 

D3 Keperawatan 

S1 Keperawatan 

 

9 

8 

 

16,4 

14,5 

 

31 

0 

 

56,4 

0,0 

 

5 

2 

 

9,1 

3,6 

 

45 

10 

 

81,8 

18,2 

Total 17 30,9 31 56,4 7 12,7 55 100,0 

Pengetahuan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

4 

4 

9 

 

7,3 

7,3 

16,4 

 

3 

10 

18 

 

5,5 

18,2 

32,7 

 

0 

4 

3 

 

0,0 

7,3 

5,5 

 

7 

18 

30 

 

12,7 

32,7 

54,5 

Total 17 30,9 31 56,4 7 12,7 55 100,0 

Uji regresi logistik Usia p = 0,233 ; Pendidikan p = 0,023 ; Pengetahuan  p= 0,337 
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Tabel 5.9 menunjukan responden terbanyak dengan usia 22-40 tahun memiliki 

norma subjektif dalam kategori sedang yakni sejumlah 18 responden (32,7%). 

Responden terbanyak dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan memiliki 

norma subjektif dalam kategori sedang yakni sejumlah 31 responden (56,4%). 

Responden terbanyak dengen pengetahuan yang kurang memiliki norma subjektif 

dalam kategori sedang yakni sejumlah 18 responden (32,7%). 

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor pendidikan 

memiliki nilai p = 0,023 atau p ≤ 0,05 yang artinya pendidikan memiliki hubungan 

yang bermakna dalam menentukan norma subjektif responden. Sedangkan background 

factor usia dan pengetahuan memiliki nilai p > 0,05 yakni p = 0,233 dan p = 0,337, 

sehingga usia dan pengetahuan tidak memiliki hubungan yang bermakna dalam 

menentukan norma subjektif responden. 

9. Tabulasi silang background factor dengan perceived behaviour control (PBC) 

Dibawah ini ditampilkan data tabulasi silang antara background factor (usia, 

pendidikan, dan pengetahuan) dengan perceived behaviour control (PBC) responden 

sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 5.10  Tabulasi silang analisis hubungan antara background factor dengan 

perceived behaviour control (PBC) perawat dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel background factor 
Perceived behaviour control (PBC) 

Total % 
Baik % Sedang % Kurang % 

Usia 

22-40 Tahun 

41-60 Tahun 

 

10 

3 

 

18,2 

5,5 

 

23 

14 

 

41,8 

25,5 

 

5 

0 

 

9,1 

0,0 

 

38 

17 

 

69,1 

30,9 

Total 13 23,6 37 67,3 5 9,1 55 100,0 
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Pendidikan 

D3 Keperawatan 

S1 Keperawatan 

 

11 

2 

 

20,0 

3,6 

 

30 

7 

 

54,5 

12,7 

 

4 

1 

 

7,3 

1,8 

 

45 

10 

 

81,8 

18,2 

Total 13 23,6 37 67,3 5 9,1 55 100,0 

Pengetahuan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

4 

7 

2 

 

7,3 

12,7 

3,6 

 

2 

11 

24 

 

3,6 

20,0 

43,6 

 

1 

0 

4 

 

1,8 

0,0 

7,3 

 

7 

18 

30 

 

12,7 

32,7 

54,5 

Total 13 23,6 37 67,3 5 9,1 55 100,0 

Uji regresi logistik Usia p = 0,779 ; Pendidikan p = 0,923 ; Pengetahuan p = 0,004 

Tabel 5.10 menunjukan responden terbanyak dengan usia 22-40 tahun memiliki 

perceived behaviour control (PBC) dalam kategori sedang yakni sejumlah 23 responden 

(41,8%). Responden terbanyak dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan 

memiliki perceived behaviour control (PBC) dalam kategori sedang yakni sejumlah 30 

responden (54,5%). Responden terbanyak dengan pengetahuan yang kurang memiliki 

perceived behaviour control (PBC) dalam kategori sedang yakni sejumlah 24 responden 

(43,6%). 

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor pengetahuan 

memiliki nilai p = 0,004 atau p ≤ 0,05 yang artinya pengetahuan memiliki hubungan 

yang bermakna dalam menentukan perceived behaviour control (PBC) responden. 

Sedangkan background factor usia dan pendidikan memiliki nilai p > 0,05 yakni p = 

0,779 dan p = 0,923, sehingga usia dan pendidikan tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dalam menentukan perceived behaviour control (PBC) responden. 

10.  Tabulasi silang sikap, norma subjektif, PBC dengan intensi 

Dibawah ini ditampilkan data tabulasi silang antara sikap, norma subjektif, dan 

perceived behaviour control (PBC) dengan intensi responden sebagaimana tabel 

berikut:  
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Tabel 5.11   Tabulasi silang analisis hubungan antara sikap, norma subjektif, dan 

perceived behaviour control (PBC) dengan intensi perawat dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Januari 2018. 

Variabel  
Intensi 

Total % 
Baik % Sedang % Kurang % 

Sikap 

Positif 

Negatif 

 

3 

5 

 

5,5 

9,1 

 

6 

33 

 

10,9 

60,0 

 

7 

1 

 

12,7 

1,8 

 

16 

39 

 

29,1 

70,9 

Total 8 14,5 39 70,9 8 14,5 55 100,0 

Norma Subjektif 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

6 

1 

1 

 

10,9 

1,8 

1,8 

 

10 

26 

3 

 

18,2 

47,3 

5,5 

 

1 

4 

3 

 

1,8 

7,3 

5,5 

 

17 

31 

7 

 

30,9 

56,4 

12,7 

Total 8 14,5 39 70,9 8 14,5 55 100,0 

Perceived behaviour control (PBC) 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

4 

3 

1 

 

7,3 

5,5 

1,8 

 

8 

28 

3 

 

14,5 

50,9 

5,5 

 

1 

6 

1 

 

1,8 

10,9 

1,8 

 

13 

37 

5 

 

23,6 

67,3 

9,1 

Total 8 14,5 39 70,9 8 14,5 55 100,0 

Uji regresi logistik Sikap p = 0,010 ; Norma subjektif p = 0,006; PBC p = 0,465 

Tabel 5.11 menunjukan responden terbanyak dengan sikap kategori negatif 

memiliki intensi sedang yakni sejumlah 33 responden (60%). Responden terbanyak 

dengan norma subjektif kategori sedang memiliki intensi sedang sejumlah 26 responden 

(47,3%). Responden terbanyak yang memiliki perceived behaviour control (PBC) 

dalam kategori sedang dengan intensi kategori sedang sejumlah 28 responden (50,9%). 

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa sikap dan norma subjektif 

memiliki nilai p ≤ 0,05 yakni sikap p = 0,010 dan norma subjektif p = 0,006, sehingga 

sikap dan norma subjektif memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan 

intensi/niat responden dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus. Sedangkan perceived behaviour control (PBC) dengan nilai p= 0,465 atau p 

> 0,05 yang artinya PBC tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan intensi/niat 

responden.  
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11. Tabulasi silang intensi dengan perilaku kepatuhan 

Dibawah ini ditampilkan data tabulasi silang antara intensi dengan intensi 

responden sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.12  Tabulasi silang intensi dengan perilaku pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada neonatus yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya Januari 2018. 

Variabel  
Perilaku 

Total % 
Baik % Sedang % Kurang % 

Intensi 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

5 

30 

2 

 

9,1 

54,5 

3,6 

 

3 

8 

1 

 

5,5 

14,5 

1,8 

 

0 

1 

5 

 

0,0 

1,8 

9,1 

 

8 

39 

8 

 

14,5 

70,9 

14,5 

Total 37 67,3 12 21,8 6 10,9 55 100,0 

Uji Spearman rank rho p = 0,024 r = 0,304 

Tabel 5.12 menunjukan responden terbanyak dengan intensi kategori sedang 

memiliki perilaku dalam kategori baik yakni sejumlah 33 responden (60%).  

Sedangkan responden dengan intensi kategori kurang memiliki perilaku juga dalam 

kategori kurang yakni sejumlah 5 responden (9,1%). 

Hasil uji spearman rank rho didapatkan nilai p = 0,024 atau p ≤ 0,05 yang artinya 

ada hubungan yang bermakna antara intensi/niat dengan perilaku pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus. Hasil uji kekuatan hubungan (rho) 

didapatkan nilai r = 0,304 yang artinya antara intensi/niat dengan perilaku memiliki 

hubungan yang lemah. 

5.2 Pembahasan 

1. Analisis hubungan background factor dengan sikap 

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor usia dan 

pengetahuan  memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan sikap responden 
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dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus. Sedangkan 

pendidikan tidak ada hubungan yang bermakna dalam menentukan sikap responden.  

Menurut Ajzen (2005) usia merupakan salah satu variabel latar belakang 

(background factors) yang ada dalam theory of Planned Behavior. Usia dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. Usia merupakan 

jumlah tahun yang dimiliki responden dari lahir sampai dengan penelitian ini dilakukan. 

Usia lebih tua mempunyai banyak pengalaman dibandingkan usia muda, semakin 

bertambah usai akan semakin meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengambil 

keputusan,mengendalikan emosi, berpikir rasional dan toleransi terhadap pandangan 

orang lain (Martini 2007). Sikap dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan 

apa yang dialami seseorang akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan 

seseorang terhadap stimulus sosial. Semakin dewasa seseorang maka semakin matang 

cara berpikir dalam melakukan suatu tindakan (Notoatmodjo 2003). 

Usia responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 22-40 tahun dengan 

masa kerja yang bervariasi sebagian besar memiliki kecenderungan sikap dalam 

kategori negatif. Sebagian besar responden yang berusia muda mengatakan bahwa 

memang kadang-kadang mereka tidak melakukan manajemen nyeri non farmakologi 

pada bayi yang dilakukan tindakan invasif minor karena memakan waktu yang lama, 

butuh 2 orang dalam melakukannya dan mereka sudah ditunggu dengan pekerjaan yang 

lainnya. Secara teori usia muda seseorang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan dan pengendalian emosi serta berpikir secara rasional. Perawat tidak berpikir 

tentang akibat yang terjadi pada bayi yang tidak dilakukan manajemen nyeri non 

farmakologi. Perawat hanya berpikir semua tindakan sudah dilakukan sesuai jadwal dan 
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selesai tepat waktu. Dalam hal ini perlu diberikan adanya review materi tentang 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus. 

Pendidikan tidak ada hubungan yang bermakna dalam menentukan sikap 

responden. Pendidikan D3 Keperawatan mendominasi tingkat pendidikan responden. 

Pendidikan D3 maupun S1 Keperawatan masih ada yang yang bersikap negatif dalam 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi. 

Pendidikan seseorang secara teori akan mempengaruhi respon seseorang terhadap 

objek yang datang dari luar. Orang dengan pendidikan lebih tinggi akan lebih rasional 

dan terbuka dalam menerima sesuatu yang baru serta lebih mudah menyesuaikan diri 

terhadap perubahan (Niven 2002). Pendidikan yang dicapai seseorang diharapkan 

menjadi faktor determinan produktivitas antara lain knowledge, skill, abilitas dan 

behavior yang cukup dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya (Newland 1994, dalam 

Martini 2007). Berdasarkan teori tersebut disampaikan bahwa seseorang yang memiliki 

pendidikan formal lebih tinggi biasanya memiliki pemahaman kerja lebih baik. 

Dalam penelitian ini sebagian besar responden berpendidikan D3 Keperawatan 

dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan S1 Keperawatan. Beberapa faktor 

yang mungkin menjadi penyebab tidak ada hubungan antara pendidikan dengan sikap 

terhadap pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi adalah karena tingkat 

pendidikan mayoritas adalah D3 keperawatan, hal ini terlihat bahwa perawat D3 

keperawatan sebesar 81,8% dan S1 Keperawatan sebesar 18,2%. Sebagian responden 

yang berpendidikan D3 dan S1 sama-sama mengatakan bahwa belum ada komitmen 

yang kuat dalam sikap pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus 

yang dilakukan tindakan invasif minor. Mereka bertindak kurang sesuai dengan 
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prosedur sehingga diperlukan supervisi yang ketat dari atasan dalam upaya pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif. 

 Pengetahuan adalah dari hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang mana penginderaan ini terjadi melalui 

panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Nursalam 2013). Notoatmodjo (1992) menyebutkan bahwa dengan pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas akan dapat meningkatkan kematangan intelektual sehingga 

dapat membuat keputusan dalam bertindak. Pengetahuan juga merupakan aspek 

kognitif responden dalam membentuk sikap. Pengetahuan merupakan sekumpulan 

informasi yang dibentuk individu sehingga memunculkan respon sikap terhadap 

sesuatu. Pengetahuan akan pentingnya manajemen nyeri non farmakologi pada 

neontasus memberikan implikasi untuk bersikap lebih baik daripada responden yang 

memiliki pengetahuan yang rendah.  

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wulandari (2012) 

melibatkan 18 responden perawat, hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

hubungan antara karakteristik demografi dengan tingkat pengetahuan perawat tentang 

pengkajian nyeri pada bayi. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan juga dipengaruhi 

oleh data demografi seperti usia. Selain itu, pengetahuan juga mempengaruhi sikap dan 

perilaku responden. 

2. Analisis hubungan background factor dengan norma subjektif 

 Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor pendidikan 

memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan norma subjektif responden. 
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Sedangkan background factor usia dan pengetahuan tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dalam menentukan norma subjektif responden.  Responden terbanyak 

dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan memiliki norma subjektif dalam 

kategori sedang. Responden terbanyak dengen pengetahuan yang kurang memiliki 

norma subjektif dalam kategori sedang. 

Menurut Ajzen (2005) norma subjektif adalah produk dari persepsi individu 

tentang beliefs yang dimiliki orang lain. Orang lain di sebut refrent, dan dapat 

merupakan orang tua, sahabat, atau orang yang dianggap ahli atau penting. Terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi norma subjektif: normative beliefs, yaitu keyakinan individu 

bahwa referent berpikir ia harus atau harus tidak melakukan suatu perilaku dan 

motivation to comply yaitu motivasi individu untuk memenuhi norma dari referent 

tersebut. Semakin seseorang mempersepsikan bahwa referensi sosial yang dimiliki 

mendukung untuk melakukan suatu perilaku maka akan cenderung merasakan tekanan 

sosial untuk memunculkan perilaku tersebut (Ajzen 2005). Norma subjektif banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Usia 

merupakan salah satu faktor yang menyatakan lamanya seseorang hidup dalam bilangan 

tahun terhitung sejak lahir yang akan berpengaruh pada keyakinan dalam suatu perilaku 

berdasarkan referensi.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.9 dapat disimpulkan bahwa usia 22-40 

tahun mendominasi usia responden dan sebagian besar di usia ini memiliki norma subjektif 

sedang. Hal ini kemungkinan karena usia sudah semakin bertambah dewasa sehingga akan 

meningkat pula kedewasaan psikologisnya yang akan menunjukkan kematangan jiwanya 

dalam toleransi terhadap pandangan orang lain yaitu pandangan dari refernt. Namun hal ini 

berlawanan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 
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bermakna antara usia dengan norma subjektif perawat. Hal ini diprediksi kemungkinan 

karena orang yang berusia muda lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya yang 

berkaitan dengan adanya cita-cita dan harapan yang belum tercapai (Handoko 1997), 

sehingga untuk mencapai cita-cita perawat usia muda akan lebih mengikuti referent yang 

dianggap berpengaruh dan dapat memeberikan contoh untuk mencapai kesuksesan. Selain 

itu di usia 22-40 tahun belum mencapai puncak dari usia yang memiliki kematangan 

kedewasaan , dan usia tua sudah mengalami kebosanan yang ditunjukkan hanya 3,6% 

responden usia 41-60 tahun yang memiliki norma subjektif baik. Sebagian responden 

mengatakan bahwa mereka jarang mendapatkan contoh dan masukan yang sesuai 

tentang pelaksanaan manjaemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan 

tindakan invasif minor. Tokoh referent yang dipersepsikan berpengaruh jarang 

melakukan evaluasi dan monitoring sehingga mereka bertindak kurang sesuai dengan 

prosedur sehingga diperlukan supervisi yang ketat dari atasan dalam upaya pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif. 

Tokoh yang dianggap berpengaruh oleh perawat dalam penelitian ini adalah kepala 

ruangan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa background factor 

pendidikan memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan norma subjektif 

responden. Responden terbanyak dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan 

memiliki norma subjektif dalam kategori sedang.  

Ajzen (2006) menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tingkat 

pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi 

kerja seseorang. Dengan kata lain bahwa pekerja yang mempunyai latar belakang 
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pendidikan tinggi akan mewujudkan motivasi kerja yang berbeda dengan pekerja yang 

berlatar belakang pendidikan rendah. Latar belakang pendidikan mempengaruhi 

motivasi kerja seseorang. Pengetahuan yang merupakan background factor akan 

berhubungan dengan normative belief kemudian mempengaruhi norma subjektif seseorang 

(Ajzen, 2005).  

Norma subjektif merupakan bentuk akumulasi dari pemahaman akan suatu 

keyakinan perilaku tertentu. Norma subjektif responden dalam melakukan manajemen 

nyeri non farmakologis dipengaruhi oleh jenjang pendidikan responden. Latar belakang 

pendidikan membentuk struktur pola pikir dan substansi pengetahuan yang lebih baik 

dalam setiap jenjang tingkatanya. Pendidikan merupakan unsur formal individu dalam 

mengumupulkan informasi yang secara spesifik dibutuhkan sebagai profesi 

keperawatan. Pendidikan yang lebih tinggi seperti S1 Keperawatan memiliki sistem 

kurikulum keperawatan anak yang lebih detail dan konkret dibandingkan pendidikan 

D3 keperawatan yang hanya berbasis keterampilan. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

maka dimungkinkan pemahaman akan penggunaan manajemen nyeri non farmakologis 

pada neontasus semakin paripurna, hal tersebut yang mendasari dalam membentuk 

keyakinan-keyakinan sehingga mengerucut pada norma subjektif responden dalam 

melakukan manajemen nyeri non farmakologis. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa background 

factor pengetahuan tidak memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan norma 

subjektif responden. Responden terbanyak dengen pengetahuan yang kurang memiliki 

norma subjektif dalam kategori sedang. 
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Norma subjektif merupakan kepercayaan seseoarang mengenai persetujuan orang 

lain terhadap suatu tindakan (Ajzen 1988), atau persepsi individu tentang orang lain 

apakah mendukung atau tidak terwujudnya tindakan tersebut. Menurut Notoatmodjo 

(2003), bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dari pengalaman. Dengan 

penelitian ini terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik 

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

 Seorang perawat neonatus harus memiliki pengetahuan yang baik dalam 

merawat bayi bayi yang dalam kondisi sakit. Pengetahuan perawat neonatus tentang 

manajemen nyeri non farmakologi dalam penelitian ini ada pada kriteria kurang. 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden dapat disimpulkan bahwa 

responden mengetahui macam-macam tindakan manajemen nyeri non farmakologi 

pada neonatus namun sebagian responden belum tahu dan belum memahami tentang 

tehnik yang tepat dalam melakukan manajemen nyeri non farmakologi, sehingga perlu 

diadakan refresing tentang tehnik yang tepat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus sesuai dengan standart prosedur operasional rumah sakit. 

 

3. Analisis hubungan background factor dengan perceived behaviour control (PBC) 

 Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa background factor pengetahuan 

memiliki hubungan yang bermakna dalam menentukan perceived behaviour control 

(PBC) responden. Sedangkan background factor usia dan pendidikan tidak memiliki 

hubungan yang bermakna dalam menentukan perceived behaviour control (PBC) 

responden. Tabel 5.10 menunjukan responden terbanyak dengan usia 22-40 tahun 
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memiliki perceived behaviour control (PBC) dalam kategori sedang. Responden 

terbanyak dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan memiliki perceived 

behaviour control (PBC) dalam kategori sedang. Responden terbanyak dengan 

pengetahuan yang kurang memiliki perceived behaviour control (PBC) dalam kategori 

sedang. 

Kendali perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) merupakan 

persepsi terhadap mudah atau sulitnya sebuah perilaku yang dapat dilaksanakan. 

Variabel ini diasumsikan merefleksikan masa lalu, dan mengantisipasi halangan yang 

mungkin terjadi atau persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan untuk 

berperilaku tertentu. Menurut Nursalam (2016) terdapat dua asumsi mengenai kendali 

perilaku yang dipersepsikan. Pertama, kendali perilaku yang dipersepsikan memiliki 

pengaruh motivasional terhadap intensi. Individu yang meyakini bahwa ia tidak 

memiliki kesempatan untuk berperilaku, tidak akan memiliki intensi yang kuat, 

meskipun ia besikap positif dan didukung oleh refrents (orang-orang disekitarnya). 

Kedua, kendali perilaku yang dipersepsikan memiliki kemungkinan untuk 

mempengaruhi perilaku secara langsung, tanpa melalui intensi, karena ia merupakan 

subtitusi parsial dari pengukuran terhadap kendali aktual. Pengetahuan adalah 

merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia,yaitu 

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Variabel-variabel 

dalam background factor ini mempengaruhi belief dan pada akhirnya berpengaruh juga 

pada intensi dan tingkah laku. 

Pengetahuan memiliki hubungan dengan persepsi atau perceived behaviour 

control (PBC) responden karena pengetahuan memberikan pemahaman tentang mudah 
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atau sulitnya sebuah manajemen nyeri non farmakologi pada neontaus dapat 

dilaksanakan. Pengetahuan memberikan gambaran suatu persepsi responden bahwa 

tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kompetensi yang perlu untuk diberikan 

kepada pasien. Sedangkan usia dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara 

signifikan dimungkinkan karena faktor lingkungan sosial dan kebiasaan. Lingkungan 

sosial yang dimaksud adalah pengaruh teman-teman sejawat serta kebiasaan yang telah 

terbentuk di ruangan masing-masing. Lingkungan sosial dan kebiasaan yang selama ini 

ditemukan peneliti memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi perilaku dan 

keyakinan normatif terhadap suatu tindakan termasuk manajemen nyeri non 

farmakologis. Selain itu, kondisi ruangan dengan jumlah pasien yang banyak, kesediaan 

waktu yang terbatas, serta beban kerja yang tinggi menyebabkan faktor usia dan latar 

belakang pendidikan menjadi kurang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku yang 

dipersepsikan (PBC). 

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Wahyuni (2012) yang melibatkan 50 

responden perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Hasil 

penelitian menunjukan pengetahuan mempengaruhi perceived behaviour control (PBC) 

responden dalam melakukan pendokumentasian, secara lebih lanjut penelitian tersebut 

juga menjabarkan selain PBC faktor sikap, norma subjektif juga berperan dalam 

menentukan intensi atau niat responden. 

4. Analisis hubungan sikap, norma subjektif, dan PBC dengan intensi 

 Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa sikap dan norma subjektif memiliki 

hubungan yang bermakna dalam menentukan intensi/niat responden dalam pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada neonatus. Sedangkan perceived behaviour 
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control (PBC) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan intensi/niat 

responden.Tabel 5.11 menunjukan responden terbanyak dengan sikap kategori negatif 

memiliki intensi sedang. Responden terbanyak dengan norma subjektif kategori sedang 

memiliki intensi sedang. Responden terbanyak yang memiliki perceived behaviour 

control (PBC) dalam kategori sedang dengan intensi kategori sedang. 

Ajzen (1991) dalam Nursalam (2016) menjelaskan intensi merupakan indikasi 

seberapa kuat keyakinan seseorang akan mencoba suatu perilaku. Niat berperilaku 

(behavioral intention) masih merupakan keinginan atau rencana. Niat bukan merupakan 

perilaku, perilaku (behavior) adalah tindakan nyata yang dilakukan. Intensi sebagai 

disposisi tingkah laku yang akan diwujudkan dalam bentuk tindakan pada waktu dan 

kesempatan yang tepat (Ajzen 2005). Pengukuran sikap tidak bisa didapatkan melalui 

pengamatan langsung, melainkan harus melalui pengukuran respon. Pengukuran sikap 

ini didapatkan dari interaksi antara beliefs content-outcome evaluation dan beliefs 

strenght (Nursalam 2016). Norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap 

orang-orang yang dianggap penting bagi dirinya untuk berperilaku atau tidak 

berperilaku tertentu, jika seseorang percaya orang lain yang berpengaruh padanya tidak 

mendukung tingkah laku tersebut, maka hal ini menyebabkan ia memiliki norma 

subjektif untuk tidak melakukannya. Semakin individu mempersepsikan bahwa referensi 

sosial yang mereka miliki mendukung untuk melakukan suatu perilaku maka akan 

cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. Norma 

subjektif yang terbentuk baik maka akan mempengaruhi intensi karena merupakan salah 

satu dari determinan intensi (Ajzen, 2005).  

Sikap dan norma subjektif memiliki hubungan dengan intensi responden karena 

intensi sendiri terbentuk dasarnya memang dari determinan sikap dan norma subjektif. 
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Niat responden untuk melakukan manajemen nyeri berawal dari sikap dan norma 

keyakinan responden bahwa tindakan tersebut memiliki manfaat bagi neontus dalam 

merasakan pengalaman nyeri saat dilakukan infasiv minor. Sikap terhadap pemberian 

empeng, ASI 2 ml sebelum venapungsi, serta tindakan non famakologi memang dinilai 

merupakan suatu hal yang positif. Seseorang percaya sebuah tingkah laku dapat 

menghasilkan sebuah sikap yang positif jika mendapatkan hasil yang baik dari tingkah 

laku tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan 

melakukan suatu tingkah laku akan menghasilkan outcome negatif, maka seseorang 

tersebut juga akan memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut. Norma subjektif 

perawat pada umumnya memiliki keyakinan bahwa meminimalisir nyeri merupakan 

tindakan yang sangat perlu dilakukan, bahkan kepala ruangan berdasarkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) juga menargetkan tindakan manajemen nyeri pada 

neonatus sebagai suatu prosedur tetap. Berlandaskan norma-norma tersebut individu 

terrpengaruh terhadapnya (refrent) sehingga mendukung untuk berniat melakukan 

manajemen nyeri non farmakologis, selain itu, hal ini akan menjadi tekanan sosial untuk 

perawat tersebut jika tidak melakukannya. 

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Putri (2016) yang melibatkan 132 

responden ibu dalam memberikan makanan untuk balita dengan status gizi buruk dan 

kurang. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi 

kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi. Selain itu, intensi juga 

berpengaruh positif terhadap perilaku ibu dalam pemberian makanan balita gizi buruk 

dan kurang. Niat dalam melakukan manajemen nyeri secara non farmakologi terbukti 

memberikan manfaat positif bagi pasien, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh 

Fransisca (2016) yakni pemberian ASI sebanyak 2 ml pada dua menit sebelum 
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dilakukan venapungsi dapat mengurangi nyeri dan waktu menangis bayi akibat 

prosedur venapungsi pengambilan sampel darah. 

5. Analisis hubungan intensi dengan perilaku  

 Hasil uji spearman rank rho didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara 

intensi/niat dengan perilaku pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus. Hasil uji kekuatan menunjukan intensi/niat dengan perilaku memiliki 

hubungan yang lemah. Tabel 5.12 menunjukan responden terbanyak dengan intensi 

kategori sedang memiliki perilaku dalam kategori baik. Sedangkan responden dengan 

intensi kategori kurang memiliki perilaku juga dalam kategori kurang. 

Theory of Planned Behaviour (TPB) menyampaikan bahwa perilaku yang 

ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku. Secara 

berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, 

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social 

pressure) atau norma subjektif (subjective norm) dan control beliefs menimbulkan 

perceived behavioral control atau kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen,2002). 

Hubungan yang langsung antara tingkah laku dan intensi. Hal ini dapat berarti bahwa 

intensi merupakan faktor terdekat yang dapat memprediksi munculnya tingkah laku 

yang akan ditampilkan individu.  Ajzen (1991) dalam Nursalam (2016) menjelaskan 

intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan mencoba suatu 

perilaku. Niat berperilaku (behavioral intention) masih merupakan keinginan atau 

rencana. Niat bukan merupakan perilaku, perilaku (behavior) adalah tindakan nyata 

yang dilakukan. Intensi sebagai disposisi tingkah laku yang akan diwujudkan dalam 

bentuk tindakan pada waktu dan kesempatan yang tepat (Ajzen 2005). Ada beberapa 



 
  

 

 

74 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

faktor yang mempengaruhi kemampuan intensi dalam memprediksi tingkah laku (Ajzen 

2005) yaitu kesulitan antara intensi dan tingkah laku, stabilitas intensi, literal 

inconsistency dan base rate. 

 Adanya hubungan antara intensi dengan perilaku disebabkan karena adanya 

pengetahuan dan sikap yang mendasari intensi. Pengetahuan dan sikap terhadap 

manajemen nyeri non farmakologis menjadi landasan dalam mengembakan niat 

menjadi suatu perilaku yang nyata. Intensi merupakan faktor motivasional yang 

memiliki pengaruh pada perilaku, sehingga dapat mengharapkan orang lain berbuat 

sesuatu berdasarkan intensinya.  

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Zubaidah (2014) yang dilakukan pada 

44 responden untuk mengetahui pengetahuan dan sikap dalam merawat BBLR. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pengetahuan 

perawat dengan perilaku merawat BBLR. Intervensi untuk manajemen nyeri non 

farmakologis sangatlah penting bagi perkembangan bayi, hal ini seperti yang tertuang 

dalam penelitian Herliana et.al (2011) menunjukan bahwa ada perbedaan selisih skor 

respon nyeri akut antara kelompok yang diberikan development care dan kelompok 

kontrol. Development care menurunkan skor nyeri dengan kategori cukup.
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

1. Usia dan pengetahuan merupakan background factor yang berhubungan dengan 

sikap responden dalam melakukan manajemen nyeri non farmakologi, tingkat 

usia dan pengetahuan berbanding lurus dengan sikap.  Semakin dewasa usia dan 

semakin baik tingkat pengetahuan semakin baik sikap responden dalam 

melakukan menajemen nyeri non farmakologi. 

2.  Pendidikan merupakan background factor yang berhubungan dengan norma 

subjektif responden dalam melakukan manajemen nyerin non farmakologi, 

semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin baik norma subjektif. 

3. Pengetahuan merupakan background factor yang berhubungan dengan perceived 

behaviour control (PBC) responden dalam melakukan manajemen nyerin non 

farmakologi, semakin tinggi pengetahuan maka semakin baik PBC. 

4. Sikap dan norma subjektif memiliki hubungan dengan intensi responden dalam 

melakukan manajemen nyerin non farmakologi. Sikap positif dan norma subjektif 

yang baik meningkatkan tingkatan intensi. 

5. Intensi memiliki hubungan dengan perilaku pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus. Intensi dan perilaku memiliki hubungan yang lemah 

dan berbanding lurus.  
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Ilmu Keperawatan  

Perilaku perawat dalam melakansakan manajemen nyeri non farmakologis 

dipengaruh oleh banyak faktor yang saling berinteraksi secara kompleks, Ilmu 

keperawatan disarankan untuk terus mengembangkan body of knowledge dengan 

mengembangkan keilmuan berbasis penelitian terutama tentang perilaku perawat. 

Penelitian ini sebagai salah satu pustaka atau literasi yang dapat digunakan untuk basis 

penelitian deskriptif korelasional tentang kajian tersebut. 

6.2.2 Bagi Rumah Sakit 

Manajemen faktor-faktor yang mempengaruhi perawat dalam menentukan 

perilaku hendaknya diperhatikan oleh pengambil keputusan agar perilaku manajemen 

nyeri dapat diterapkan sebagai langkah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 

RSUD. Dr Soetomo Surabaya 

6.2.3 Bagi tenaga kesehatan  

Perawat hendaknya meningkatkan pengetahuan, jenjang pendidikan, dan sikap 

yang positif dalam merawat pasien. Faktor-faktor tersebut penting untuk diperhatikan 

dalam melakukan manajemen nyeri pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif 

minor di RS Dr Soetomo Surabaya  

6.2.4 Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian berikutnya hendaknya lebih berfokus pada intervensi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perilaku manajemen nyeri non farmakologis 

pada neontaus agar tercapai pelayanan yang bebas rasa nyeri secara optimal. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

(INFORMATION FOR CONSENT) 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Judul Penelitian : ”Analisis perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada neonatus yang dilakukan tindakan invasif minor dengan 

pendekatan Theory of Planned Behavior” 

Nama Peneliti : Tiur Trihastutik 

NIM   : 131611123055 

Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya 

Bapak/ibu dimohon kesediaannya untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

Partisipasi ini bersifat sukarela. Bapak/ibu berhak memutuskan untuk berpartisipasi 

atau mengajukan keberatan atas penelitian ini kapanpun tanpa konsekuensi dan 

dampak negatif. Sebelum bapak/ibu memutuskan berpartisipasin, saya akan 

menjelaskan beberapa hal sebagaiberikut: 

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan model perilaku 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor dengan berdasar pada teori perilaku terencana. 

2. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk informasi tentang pentingnya 

pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor dan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga akan 

mampu meningkatkan profesionalisme dalam kinerja keperawatan. Serta jika 

diketahui faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pelaksanaan manajemen 

nyeri non farmakologi pada bayi yang dilakukan tindakan invasif minor, maka 

perawat (responden) akan mendapatkan pembinaan dan atau pengembangan 

profesionalisme khususnya dalam hal manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

keperawatan serta peran perawat di pelayanan keperawatan 

3. Jika bapak/ibu bersedia berpartisipasi dalam penelitian, maka peneliti akan 

menyebarkan kuesioner dan bapak/ibu di mohon untuk mengisi kuesioner 

tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner sekitar 90 menit untuk 

tiap responden. Sesudah pengisian kuesioner peneliti akan melakukan observasi 

pada saat bapak/ibu melakukan tindakan invasif minor pada bayi. 

4. Penelitian ini tidak mengandung resiko, karena identitas bapak/ibu akan peneliti 

rahasiakan kepada siapapun. Apabila bapak/ibu merasa tidak nyaman selama 

penelitian, bapak/ibu boleh mengundurkan diri dari penelitian ini. 
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5. Data hanya disajikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan dan 

tidak digunakan untuk maksud-maksud yang lain. Hasil penelitian ini akan 

diberikan kepada institusi tempat peneliti belajar dan pelayanan kesehatan 

setempat dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas responden. 

6. Oleh karena keikutsertaan responden bersifat sukarela maka tidak ada imbalan 

berupa uang yang akan diberikan kepada responden. Selain itu responden tidak 

menerima ganti rugi berupa uang atau lainnya dan tidak mendapatkan jaminan 

asuransi dari peneliti. 

7. Jika ada yang belum jelas atau ada masalah, bapak/ibu dipersilahkan bertanya 

kepada peneliti. Alamat yang dapat dihubungi : Fakultas Keperawatan Kampus C 

Universitas Airlangga Surabaya, HP 082331024525, Email 

trihastutiktiur@gmail.com 

8. Untuk itu saya mohon partisipasi bapak/ibu untuk mengisi kuesioner atau daftar 

pertanyaan yang telah saya persiapkan dengan sejujur-jujurnya. 

9. Jika bapak/ibu sudah memahami dan bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian 

ini, silahkan ibu menandatangani lembar persetujuan yang akan dilampirkan, 

Atas partisipasi bapak/ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat saya hargai dan 

saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Surabaya ,    Januari 2018 

Responden Penelitian           Peneliti 

 

 

.................................          (Tiur Trihastutik) 

(nama jelas) 

 

Saksi 

 

 

.................................... 

(nama jelas) 
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Lampiran 2. 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  

Alamat   : 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, saya memahami/mengerti dengan baik 

maka saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi pada penelitian dengan judul 

”Analisis perilaku perawat dalam pelaksanaan manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif minor dengan pendekatan Theory of Planned 

Behavior” yang dilakukan oleh Tiur Trihastutik mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. 

Atas dasar pemikiran bahwa penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu 

keperawatan, maka saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanda 

tangan di bawah ini menunjukkan bahwa saya telah diberi penjelasan dan menyatakn 

bersedia menjadi responden dengan sadar serta tanpa adanya keterpaksaan. 

 

Surabaya ,  Januari 2018 

Peneliti           Responden Penelitian 

 

 

 

 

(Tiur Trihastutik)         ..................................... 

(Nama Jelas) 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN TPB - AJZEN (2006) 

 

Petunjuk  

Berilah tanda centang (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan jawaban 

anda 

No. Responden  :....................... 

Tanggal Pengisian :....................... 

 

A. Data Demografi 

1. Pendidikan 

Sekolah Perawat Kesehatan 

D3 Keperawatan/D4 Keperawatan 

S1 Keperawatan 

S2 Keperawatan 

 

2. Usia : ...............tahun 

3. Lama Kerja di R. Neonatus:............tahun 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENGETAHUAN 

Petunjuk :berilah tanda (x) pada pertanyaan yang dianggap benar 

1. Pengertian nyeri adalah 

A. Persepsi kompleks yang melibatkan interaksi syaraf yang mengirimkan 

impuls atau rangsangan yang ditimbulkan adanya kerusakan jaringan 

B Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

berhubungan dengan prosedur tindakan 

C Pengalaman yang tidak menyenangkan akibat prosedur yang dilakukan 

2. Respon fisiologis yang ditunjukkan  jika bayi mengalami nyeri adalah 

A. Denyut jantung meningkat 

B. Saturasi oksigen meningkat 

C. Ekspresi wajah meringis 

3. Respon perilaku jika bayi mengalami nyeri adalah 

A. Wajah kebiruan 

B. Tubuh kaku 

C. Telapak tangan terbuka 

4. Manajemen nyeri non farmakologi yang dapat digunakan saat bayi dilakukan 

tindakan invasif minor adalah 

A. Pemberian pacifier 

B. Posisi tengkurap 

C. Di tepuk-tepuk 

5. Posisi bayi yang tepat untuk mengurangi nyeri pada bayi yang dilakukan tindakan 

invasif minor 

A. Posisi sedikit ekstensi 

B. Posisi tengkurap 

C. Mid line control 

6. Pemberian sukrose merupakan salah satu cara untuk mengurangi nyeri pada bayi 

saat yang tepat untuk pemberian sukrose adalah  

A. Sebelum dilakukan tindakan invasif minor 

B. Saat dilakukan tindakan invasif minor 

C. Sesudah dilakukan tindakan invasif minor 

7. Skin to skin contact merupakan salah satu cara untuk mengurangi nyeri pada bayi, 

salah satu nya adalah dengan cara 

A. Ditidurkan  

B. Kanguru mother care 



 
  

 

 

84 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

C. Digendong  

8. Menyusui terbukti menurunkan nyeri pada bayi yang dilakukan tindakan invasif , 

waktu yang tepat dilakukan menyusui untuk mengurangi nyeri adalah 

A. 10 menit sebelum tindakan invasif minor 

B. 5 menit sebelum tindakan invasif minor 

C. 2 menit sebelum tindakan invasif minor 

9. Stimulus multisensori merupakan salah satu cara untuk mengurangi nyeri pada 

neonatus. Salah satu cara stimulus multisensori yang bisa dilakukan adalah 

dibawah ini,kecuali 

A. Menepuk-nepuk kaki bayi 

B. Melihat wajahneonatus secara dekat dan simultan,  

C.  berbicara kepada neonatussecara lembut 

10. Waktu yang dibutuhkan untuk skin to skin contact antara ibu dan bay untuk 

mengurangi nyeri pada neonatus saat dilakukan tindakan invasif minor adalah 

A.  5-10 menit 

B. 10-15 menit 

C. 15-20 menit 
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Lampiran 5 

KUESIONER SIKAP  

Berikut ini akan diberikan beberapa pernyataan. Anda diminta untuk memberikan 

penilaian sesuai dengan apa yang anda pikirkan/rasakan. Pilihan jawabannya adalah 

STS  = Sangat Tidak Setuju TS  = Tidak Setuju 

S  = Setuju     SS  = Sangat Setuju 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya mau melakukan  manajemen nyeri 

non farmakologi pada pasien saya yang 

akan dilakukan tindakn invasif minor 

    

2 Saya akan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada pasien saya  yang akan 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

3 Saya mau memberikan positioning dan 

sukrose/pacifier pada pasien saya yang 

akan dilakukan tindakan invasif minor 

    

4 Saya mau melakukan pengkajian nyeri 

saat pasien saya dilakukan tindakan invasif   

    

5 Saya mau melakukan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif  minor agar nyeri pada 

bayi saat dilakukan tindakan invasif 

berkurang 

    

6 Saya mau melakukan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invassif untuk mengurangi stress 

pada bayi saat dilakukan tindakan invasif   

    

7 Saya mau melakukan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang dilakuakn 

tindakan invasif minor untuk 

meningkatkan kualitas hidup bayi di masa 

yang akan datang   

    

8 Beban kerja saya bertambah dengan 

pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang akan 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

9 Waktu saya habis untuk melaksanakan 

manajemen nyeri non farmakologi pada 

neonatus yang akan dilakukan tindakan 

invasif minor 
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Lampiran 6 

KUESIONER NORMA SUBJEKTIF 

Berikut ini akan diberikan beberapa pertanyaan . Anda diminta untuk memberikan 

penilaian sesuai dengan apa yang anda pikirkan/rasakan. Pilihan jawabannya adalah 

sebagai berikut: 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

S  = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Cara menilainya dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang ada 

di sebelah kanan pertanyaan. 

Berikut ini adalah pernyataan yang harus Anda isi. Kerjakan dengan cermat dan teliti  

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Kepala Ruangan saya mendukung saya 

untuk melaksanakan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

2 Ketua tim jaga saya mendukung saya 

untuk melaksanakan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

3 Rekan sejawat saya mendukung saya 

untuk melaksanakan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

4 Tim kesehatan lain (salah satunya dokter) 

saya mendukung saya untuk 

melaksanakan manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor 

    

5 Biasanya saya akan mengikuti apa yang 

disampaikan oleh kepala ruangan saya 

    

6 Biasanya saya akan melakukan apa yang 

dianjurkan oleh ketua tim jaga saya  

    

7 Biasanya saya akan mengikuti apa yang 

disarankan oleh rekan sejawat saya  

    

8 Biasanya saya akan mengikuti apan yang 

disarankan oleh tim kesehatan lain(salah 

satunya dokter) 
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Lampiran 7 

KUESIONER PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL 

Berikut ini akan diberikan beberapa pertanyaan . Anda diminta untuk memberikan 

penilaian sesuai dengan apa yang anda pikirkan/rasakan. Pilihan jawabannya adalah 

sebagai berikut 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

S  = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Cara menilainya dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang ada 

di sebelah kanan pertanyaan. 

Berikut ini adalah pernyataan yang harus anda isi. Kerjakan dengan cermat dan teliti 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Peraturan RS merupakan faktor yang 

pendukung  dalam  pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor 

    

2 Kesadaran pentingnya penanganan nyeri 

non farmakologi merupakan faktor 

pendukung pelaksanaan manajemen nyeri 

non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif 

    

3 Motivasi untuk menjalankan kewajiban, 

tanggung jawab perawat menjadi faktor 

pendukung untuk melakukan manajemen 

nyeri non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif 

    

4 Adanya supervisi dari atasan merupakan 

faktor pendorong untuk melakukan  

manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor 

    

5 Faktor pengetahuan perawat tentang 

pentingnya penanganan nyeri non 

farmakologi merupakan faktor pendorong 

pelaksanaan manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor 

    

6 Tersedianya sarana dan prasarana     
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(format,petunjuk tehnis dan 

lain-lain)menjadi faktor pendukung untuk 

melakukan  manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor 

7 Kondisi ruangan yang sibuk dengan BOR 

yang tinggi dan rutinitas ruangan 

merupakan hambatan pelaksanaan 

manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor 

    

8 Faktor malas dan ribet merupakan faktor 

penghambat untuk saya melakukan  

manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor 

    

9 Kondisi pasien yang gawat menjadi faktor 

penghambat untuk melakukan manajemen 

nyeri non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

10 Faktor beban kerja merupakan 

penghambat untuk melakukan  

manajemen nyeri non farmakologi pada 

bayi yang dilakukan tindakan invasif 

minor 

    

11 Faktor waktu merupakan penghambat 

untuk melakukan  manajemen nyeri non 

farmakologi pada bayi yang dilakukan 

tindakan invasif minor 

    

12 Minimumnya reward merupakan 

penghambat untuk melakukan manajemen 

nyeri non farmakologi pada bayi yang 

dilakukan tindakan invasif minor 
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Lampiran 8 

KUESIONER INTENSI 

Petunjuk pengisian 

Berikut ini akan diberikan beberapa pertanyaan . Anda diminta untuk memberikan 

penilaian sesuai dengan apa yang anda pikirkan/rasakan. Pilihan jawabannya adalah 

sebagai berikut: 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

S  = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Cara menilainya dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang ada 

di sebelah kanan pertanyaan. 

Berikut ini adalah pernyataan yang harus Anda isi. Kerjakan dengan cermat dan teliti  

 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya memiliki keinginan untuk 

memperhatikan manajemen nyeri non 

farmakologi pada neonatus yang 

dilakukan tindakan invasif minor 

    

2 Saya mempunyai keinginan untuk 

memberikan positioning/pacifier/sukrose 

pada bayi yang akan dilakukan tindakan 

invasif minor 

    

3 Saya mempunyai keinginan untuk 

melakukan manajemen nyeri pada bayi 

walaupun saya sendirian  

    

4 Saya mempunyai keinginan untuk 

melakukan manajemen nyeri pada bayi 

walaupun pasien saya banyak 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU PERAWAT DALAM MANAJEMEN NYERI         

PADA BAYI YANG AKAN DILAKUKAN TINDAKAN INVASIF 

 

No Uraian 
pelaksanaan  

Dikerjakan Tidak 

1 Menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk 

manajemen nyeri (nesting,sukrose/pacifier) pada 

bayi yang akan dilakukan tindakan invasif minor 

  

2 Menjelaskan kepada keluarga maksud dan 

tujuan tindakan yang akan dilakukan 

  

3 Mengobservasi tanda-tanda vital bayi (denyut 

jantung, RR, saturasi O2) sebelum dilakukan 

tindakan invasif minor 

  

4 Menyiapkan pasien yang akan dilakukan 

tindakan invasif minor 

  

5 Memberikan sukrose/pacifier saat bayi akan 

dilakukan tindakan invasif minor 

  

6 Memberikan positioning saat bayi akan 

dilakukan tindakan invasif minor 

  

7 Mengkaji tingkat nyeri bayi saat dilakukan 

tindakan invasif sesuai NIPS (Neonatal Infant 

Pain Scale) 

  

8 Melaporkan pada dokter bila skor nyeri menetap 

atau meningkat setelah dilakukan manajemen 

nyeri non farmakologi 

  

9 Mencatat semua tindakan yang sudah dilakukan    

10 Merapikan pasien dan alat-alat   
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Lampiran 10  

Surat Uji Etik Penelitian 
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Lampiran 11 

Surat Ijin Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 12 

Sertifikat Lolos Kaji Etik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

94 
 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS PERILAKU PERAWAT… TIUR TRIHASTUTIK 

Lampiran 13 

Regression 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 
Pengetahuan, 
Usia, 
Pendidikan

b
 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Sikap 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change 

1 ,593
a
 ,351 ,313 ,380 ,351 9,205 

 
Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 3
a
 51 ,000 

 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,985 3 1,328 9,205 ,000
b
 

Residual 7,360 51 ,144   

Total 11,345 54    

 
a. Dependent Variable: Sikap 
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,784 ,349  2,246 ,029 

Usia ,371 ,112 ,377 3,326 ,002 

Pendidikan ,356 ,135 ,302 2,641 ,011 

Pengetahuan -,222 ,073 -,345 -3,038 ,004 

 
a. Dependent Variable: Sikap 
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Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 
Pengetahuan, 
Usia, 
Pendidikan

b
 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Norma Subjektif 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change 

1 ,370
a
 ,137 ,086 ,613 ,137 2,703 

 
Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 3
a
 51 ,055 

 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,043 3 1,014 2,703 ,055
b
 

Residual 19,139 51 ,375   

Total 22,182 54    

 
a. Dependent Variable: Norma Subjektif 
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,903 ,563  3,382 ,001 

Usia -,217 ,180 -,158 -1,207 ,233 

Pendidikan ,508 ,217 ,308 2,338 ,023 

Pengetahuan ,114 ,118 ,127 ,969 ,337 

 
a. Dependent Variable: Norma Subjektif 
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Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 
Pengetahuan, 
Usia, 
Pendidikan

b
 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: PBC 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change 

1 ,390
a
 ,152 ,103 ,529 ,152 3,058 

 
Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 3
a
 51 ,036 

 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,567 3 ,856 3,058 ,036
b
 

Residual 14,269 51 ,280   

Total 16,836 54    

 
a. Dependent Variable: PBC 
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Usia, Pendidikan 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,539 ,486  3,168 ,003 

Usia ,044 ,155 ,037 ,282 ,779 

Pendidikan ,018 ,187 ,013 ,097 ,923 

Pengetahuan ,306 ,102 ,390 3,003 ,004 

 
a. Dependent Variable: PBC 
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Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 
PBC, Sikap, 
Norma 
Subjektif

b
 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Intensi 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change 

1 ,501
a
 ,251 ,206 ,485 ,251 5,682 

 
Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 3
a
 51 ,002 

 
a. Predictors: (Constant), PBC, Sikap, Norma Subjektif 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,008 3 1,336 5,682 ,002
b
 

Residual 11,992 51 ,235   

Total 16,000 54    

 
a. Dependent Variable: Intensi 
b. Predictors: (Constant), PBC, Sikap, Norma Subjektif 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,461 ,407  1,133 ,262 

Sikap ,388 ,144 ,327 2,687 ,010 

Norma Subjektif ,312 ,108 ,367 2,897 ,006 

PBC ,091 ,123 ,093 ,737 ,465 

 
a. Dependent Variable: Intensi 
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Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 Intensi
b
 . Enter 

 
a. Dependent Variable: Perilaku 
b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change 

1 ,396
a
 ,157 ,141 ,637 ,157 9,848 

 
Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
a
 53 ,003 

 
a. Predictors: (Constant), Intensi 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,000 1 4,000 9,848 ,003
b
 

Residual 21,527 53 ,406   

Total 25,527 54    

 
a. Dependent Variable: Perilaku 
b. Predictors: (Constant), Intensi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,564 ,330  4,738 ,000 

Intensi ,500 ,159 ,396 3,138 ,003 

 
a. Dependent Variable: Perilaku 
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Correlations 
 

Correlations 

 Intensi Perilaku 

Intensi 

Pearson Correlation 1 ,396
**
 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 55 55 

Perilaku 

Pearson Correlation ,396
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003  
N 55 55 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   

 

 
Correlations 

 Intensi Perilaku 

Spearman's rho 

Intensi 

Correlation Coefficient 1,000 ,304
*
 

Sig. (2-tailed) . ,024 

N 55 55 

Perilaku 

Correlation Coefficient ,304
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,024 . 

N 55 55 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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