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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan 

Nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Upaya ini dimaksudkan 

untuk menunjang pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Menurut Henrik L. Blum pada teori health and well being paradigm 

dalam buku A.A Gde Muninjaya menyatakan bahwa:“Pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan masyarakat selain 

perilaku, keturunan, dan lingkungan. Pelayanan kesehatan ini meliputi sumber 

daya manusia dan sumberdaya non manusia”1. 

Pencapaian derajat kesehatan yang optimal dapat diwujudkan melalui 

berbagai upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Adapun pengertian 

upaya kesehatan terdapat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 

                                                             
1A. A. Gede Muninjaya, 2004, Manajemen Kesehatan, edisi ke-2, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 

hlm. 13. 
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2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang 

berbunyi : 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan bentuk pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan 

kesehatan oleh pemerintah dan / atau masyarakat. 

 

Pelaksanaan upaya kesehatan merupakan bentuk implementasi dari hak 

Warga Negara Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28H yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas kesehatan bagi 

masyarakat dijamin oleh Negara melalui ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak akan kesehatan”. 

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa 

upaya kesehatan dilaksanakan untuk: “Mewujudkan derajat kesehatan setinggi-

tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, 

menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat”. 

Pelaksanaan upaya kesehatan tersebut dilakukan secara berjenjang seperti 

yang tertuang pada Pasal 47 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa 

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan 

berkesinambungan “.  
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Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan di fasilitas pelayanan  kesehatan. 

Adapun pengertian dari fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada Pasal 1 butir 

7 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan 

adalah“Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.  

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, rumah sakit 

merupakan salah satu tempat berkumpulnya sumber daya kesehatan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, memiliki 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Pada hakekatnya rumah sakit 

berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang 

seyogyanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam meningkatkan 

taraf kesejahteraan masyarakat. 

Rumah sakit akan dapat beroperasi dengan baik apabila didukung oleh 

berbagai sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya masing-masing. 

Sumber daya manusia yang tidak bisa lepas dari kegiatan rumah sakit adalah 

tenaga kesehatan. Pengertian tenaga kesehatan terdapat pada Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang menyatakan bahwa tenaga 

kesehatan adalah “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 
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kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melaksanakan upaya kesehatan” . 

Salah satu jenis tenaga kesehatan menurut Pasal 11 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan adalah tenaga keperawatan. Jenis Tenaga 

Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan tersebut terdiri 

atas berbagai jenis perawat. Adapun pengertian dari perawat terdapat pada Pasal 

1 butir 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Keperawatan) yang berbunyi Perawat 

adalah “Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam 

maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan”.  

Perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien melalui praktik 

keperawatan, terdapat perbedaan antara praktik keperawatan yang diatur pada 

peraturan lama dengan peraturan yang baru.  

Kondisi sebelum berlakunya Undang-Undang Keperawatan maka 

pelaksanaan praktik keperawatan menggunakan dasar Pasal 8 ayat (3) Permenkes 

Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010) yang berbunyi: 

“Praktik keperawatan dilaksanakan melalui kegiatan : 

a. Pelaksanaan asuhan keperawatan 

b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan 

masyarakat  

c. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer”. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan praktik 

keperawatan hanya terbatas pada tiga aspek tersebut saja. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Keperawatan maka pelaksanaan 

praktik keperawatan menggunakan dasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Keperawatan yang berbunyi: 

“Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas : 

a. Pemberi asuhan keperawatan 

b. Penyuluh dan konselor bagi klien 

c. Pengelola pelayanan keperawatan 

d. Peneliti keperawatan 

e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang 

f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu”. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tambahan 

komponen tugas perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan yaitu sebagai 

penyuluh dan konselor, peneliti, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan 

wewenang dan pelaksana tugas dalam keadaan terbatas tertentu. 

Pada pelaksanaan praktik keperawatan, seorang perawat memiliki tugas 

salah satunya adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan 

tersebut juga mengalami perubahan dari peraturan lama ke peraturan baru.  

Pada peraturan sebelumnya, asuhan keperawatan menggunakan dasar 

Pasal 8 ayat (4) Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 yang berbunyi: “Asuhan 

keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi keperawatan”. 
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Setelah berlakunya Undang-Undang Keperawatan maka dasar hukum 

tersebut mengalami perubahan, yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Keperawatan yang berbunyi: 

“Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang 

upaya pelayanan kesehatan perorangan,  perawat berwenang : 

a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik 

b. Menetapkan diagnosis 

c. Merencanakan tindakan keperawatan 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan 

e. Mengevaluasi hasil tindakan 

f. Melakukan rujukan  

g. Memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi 

h. Memberi konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter 

i. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling 

j. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan 

resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas”. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setelah berlakunya 

Undang-Undang Keperawatan, terdapat tambahan tugas perawat dalam 

melaksanakan praktik keperawatan, salah satunya adalah sebagai pelaksana tugas 

berdasarkan pelimpahan wewenang, termasuk untuk memberi tindakan pada 

keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi.  

Pelayanan kegawatdaruratan merupakan pelayanan keperawatan khusus. 

Dikatakan khusus karena pada pelayanan gawat darurat dibutuhkan keterampilan 

klinis dan pengetahuan khusus mengenai kegawatdaruratan yang meliputi segala 

rentang usia, serta mengelola situasi-situasi yang melibatkan penggunaan 

teknologi yang kompleks. 

Adapun  pengertian pelayanan kegawatdaruratan menurut Musliha yaitu : 
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kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memberikan pertolongan tepat 

dan cepat untuk mencegah terjadinya kecacatan atau meninggal oleh seorang 

petugas yang mempunyai keterampilan untuk memberikan pertolongan2.  

Terkait dengan pelayanan gawat darurat, sebelumnya diatur  pada Pasal 

10 ayat (1) Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 yang berbunyi“Dalam keadaan 

gawat darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter 

di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar 

kewenangan”.  

Setelah berlakunya Undang-Undang Keperawatan, ketentuan tersebut 

mengalami perubahan, terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Keperawatan yang berbunyi “Dalam keadaan darurat untuk memberikan 

pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian 

obat sesuai dengan kompetensinya”.  

Dari uraian tersebut diketahui bahwa pada peraturan sebelumnya tidak 

ditentukan kompetensi seorang perawat dalam melaksanakan pelayanan gawat 

darurat, namun setelah adanya Undang-Undang Keperawatan, seorang perawat 

dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan kompetensinya. 

Pengertian kompetensi adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan sikap (attitude) yang dimiliki seseorang dalam suatu standar tertentu 

yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja3. Perawat gawat darurat harus memenuhi 

standar kompetensi penatalaksanaan gawat darurat berupa kemampuan 

menguasai basicassessment primary survey dan secondary survey, mampu 

                                                             
2Musliha, 2010 , Keperawatan Gawat Darurat, Jakarta : Nuha Medika, hal. 3 
3Adiwidya, 2014, Uji Kompetensi Ners Indonesia, Jakarta : Visi Media, hal. 1 
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menguasai triase dan retriase, mampu memberikan asuhan keperawatan 

kegawatdaruratan, mampu melakukan tindakan keperawatan dengan life safing 

antara lain resusitasi denganatau tanpa alat dan stabilisasi, mampu memahami 

terapi definitif, mampu menerapkan aspek etik dan legal, mampu melakukan 

komunikasi terapeutik kepada pasien / keluarga, mampu bekerja didalam tim, 

mampu melakukan pendokumentasian / pencatatan dan pelaporan4. 

Pemerintah bersama dengan organisasi perawat diantaranya PPNI 

(Persatuan Perawat Nasional Indonesia), AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan 

Ners Indonesia) dan AIPDIKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma 

Keperawatan Indonesia) menentukan standar kompetensi yang harus dipenuhi 

oleh perawat gawat darurat yang diwujudkan melalui Kepmenkes Nomor 

856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 

dengan tujuan menjamin masyarakat memperoleh pelayanan yang aman dan 

berkualitas oleh perawat kompeten. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kompetensi meliputi 

beberapa komponen, diantaranya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Standar 

kompetensi pengetahuan perawat gawat darurat diatur pada Kepmenkes Nomor 

856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 

pada poin III bab Sumber Daya Manusia yang menetapkan bahwa “perawat di 

                                                             
4Kartikawati, N.D, 2011, Buku Ajar Dasar-Dasar Keperawatan Gawat Darurat, Jakarta : Salemba 

Medika, hal : 11-15. 
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instalasi gawat darurat minimal berpendidikan perawat DIII dan menjalani 

pelatihan emergency nursing”. 

Pelatihan emergency nursing terdapat dua jenis yaitu emergency nursing 

basic level (ENBL) merupakan pelatihan wajib dasar kegawatdaruratan yang 

harus diikuti oleh perawat untuk mendapatkan STR, sedangkan pelatihan 

kegawatdaruratan yang wajib diikuti oleh perawat yang sudah terjun di dunia 

kerja adalah pelatihan emergency nursing intermediate level (ENIL) sebagai 

salah satu standar kompetensi dari pelayanan gawat darurat terdiri dari konsep 

dan asuhan keperawatan gawat darurat, sistem penanganan gawat darurat terpadu 

(SPGDT), penilaian triase, keperawatan gawat darurat pada sistem pernapasan, 

airway and breathing management, resusitasi jantung paru (RJP), keperawatan 

gawat darurat pada syok dan resusitasi cairan, implementasi dan pembacaan 

EKG, keperawatan gawat darurat pada sistem kardiovaskuler, keperawatan gawat 

darurat pada aritmia lethal (drugs and defibrillations),keperawatan gawat darurat 

pada cedera kepala dan spinal, keperawatan gawat darurat pada trauma 

muskuloskeletal, keperawatan gawat darurat pada trauma dada dan abdomen, 

keperawatan gawat darurat pada anak, keperawatan gawat darurat pada 

keracunan, keselamatan pasien (Patient safety), initial assessment pada pasien 

trauma5. 

Pemberian pelayanan keperawatan gawat darurat pada sistem 

kardiovaskuler dan aritmia lethal sebagai salah satu kompetensi perawat, 

                                                             
5PPNI, 2015, Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Jakarta : Sekertariat PPNI Pusat, hal. 5-6 
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menuntut perawat agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

sehingga penggunaan alat-alat medis sebagai penunjang pelayanan dalam 

menentukan diagnosa, pemberian obat dan resusitasi sangat diperlukan. 

Keterampilan perawat dalam mengoperasionalkan alat diperoleh dari adanya 

pelatihan kegawatdaruratan berupa emergency nursing intermediate level yang 

ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi ENIL.   

Penanganan kegawatdaruratan pada penyakit kardiovaskuler melibatkan 

perawat sebagai rekan kerja dokter pada pelayanan kesehatan di rumah sakit, 

faktanya berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2017 menunjukkan penyebab kematian yang didapatkan melalui pencatatan dan 

pelaporan rutin dari rumah sakit di Jawa Tengah menunjukkan penyebab 

kematian di rumah sakit tertinggi disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler 

diantaranya sesak nafas karena payah jantung terjadi sebanyak 250 kasus dan 

aritmia terjadi sebanyak 230 kasus6. 

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui kinerja tenaga 

kesehatan yang bekerja di instalasi gawat darurat sebagai pemberi pertolongan 

pertama bagi pasien dengan kegawatdaruratan termasuk penyakit kardiovaskuler 

, khususnya perawat kegawatdaruratan sebagai rekan kerja dokter,  sehingga 

masih ditemukan tingginya angka kematian akibat penyakit kardiovaskuler. 

                                                             
6Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2017, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Semarang 

: Dinkes Provinsi Jateng 
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Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan tujuan mengetahui 

kompetensi perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat yang berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di rumah sakit Permata Bunda 

Purwodadi. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta yang menjadi tempat 

rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Berdasarkan data laporan 

rumah sakit Permata Bunda Purwodadi diketahui bahwa pada tahun 2017 

diperoleh angka kematian pasien 15 orang paling banyak disebabkan oleh difusi 

brain injury dan cardiac arrest ini menunjukkan banyaknya kasus pasien dengan 

true emergency.  

Berdasarkan studi pendahuluan diketahui pula bahwa masih terdapat 

perawat yang tidak memiliki keterampilan mengoperasikan dan menentukan 

dosis pemberian obat menggunakan alat kesehatan berupa syringe pump dan 

infus pump.  Hal tersebut akan memberikan dampak kepada response time yang 

melebihi dari ketentuan yang ditetapkan pada huruf B angka 5 Kepmenkes 

Nomor 856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit yang menyatakan bahwa “Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 

5 (lima) menit setelah sampai IGD”.  

Kemudian dari studi pendahuluan diketahui bahwa 10 orang dari 15 

orang yang bekerja di IGD tidak memiliki keterampilan mengoperasikan alat 

kesehatan defibrilator yang merupakan alat medis yang digunakan untuk 

membantu stimulator detak jantung yang berguna memulihkan korban dengan 

serangan jantung. Meskipun perawat tidak sepenuhnya memiliki kewenangan 
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untuk menggunakan alat defibrilator tapi perawat harus memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang baik untuk mengoperasikan alat tersebut sebagai mitra 

dokter dalam mempersiapkan alat, atau untuk mengoperasikan alat tersebut saat 

dokter tidak di tempat sesuai dengan  advis dokter. 

Masih adanya perawat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan 

yang kurang baik maka peneliti ingin mengetahui apakah perawat tersebut telah 

melaksanakan pelatihan emergency nursing, kemudian peneliti mencoba 

melakukan studi pendahuluan dengan perawat IGD berkaitan dengan pelatihan 

emergency nursing diketahui bahwa 10 orang dari 15 orang yang bekerja di IGD 

belum mengikuti pelatihan emergency nursing intermediate level serta belum 

memiliki sertifikat kompetensinya.  

Dari hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab kematian akibat 

difusi brain injury dan cardiac arrest disebabkan oleh masih adanya perawat 

yang belum mengerti kompetensi khususnya pada keadaan gawat darurat yang 

membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat baik berupa pengetahuan 

maupun keterampilan. 

Terkait dengan pelimpahan kewenangan antara dokter dengan perawat, 

pada peraturan sebelumnya yaitu Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tidak diatur 

mengenai pelimpahan kewenangan, namun setelah berlakunya peraturan baru 

yaitu Undang-Undang Keperawatan terdapat pada Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (4) yang berbunyi : 
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(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat 

diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk 

melakukan tindakan medis dab melakukan evaluasi pelaksanaannya. 

(2) Pelimpahan wewenang yang dimaksud dapat dilakukan secara delegatif 

maupun mandat. 

(4) Pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan kepada perawat profesi 

atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa seorang perawat dapat 

melaksanakan pelayanan kesehatan saat dokter tidak ada di tempat setelah 

mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dokter, dan dokter memberikan 

pelimpahan kewenangan kepada perawat yang memenuhi syarat yaitu 

berpendidikan perawat vokasi atau perawat profesi, dan telah terlatih dengan 

mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, jika berkaitan 

dengan pelayanan gawat darurat maka perawat yang dapat melaksanakan 

pelimpahan kewenangan harus sudah mengikuti pelatihan emergency nursing. 

Penelitian terdahulu terkait dengan tugas dan kewajiban perawat dalam 

memberikan asuhan bagi pasien gawat darurat, dilakukan oleh Lia Febrianti pada 

tahun 2010 dengan judul penelitian “Beban Kerja Pada Perawat Unit Gawat 

Darurat”, dapat diketahui bahwa: 

Perawat merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan yang sering 

bertemu dengan pasien, termasuk sebagai perawat unit gawat darurat, 

memiliki tugas sebagai pintu utama penerimaan pasien yang menghadapi 

berbagai aspek dalam lingkungan kerja berupa lingkungan fisik dan 

psikososial. Pada lingkungan fisik perawat dituntut memiliki keterampilan 

memberikan asuhan gawat darurat diantaranya : penilaian kondisi gawat 

darurat berupa skoring pada proses triase, pemasangan infus menggunakan 

jarum makro maupun mikro, pelaksanaan resusitasi jantung, paru, dan 

operasional alat-alat medis di lingkungan IGD, kemudian lingkungan 

psikososial tidak hanya berhubungan antara perawat dengan pasien namun 

juga berhubungan dengan keluarga pasien, perawat dituntut memiliki 
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pengetahuan yang baik sehingga dapat menjelaskan kronologi penyakit tidak 

hanya kepada pasien tapi juga kepada keluarga pasien7. 

 

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya mengkaji tentang pelayanan gawat darurat berdasarkan 

aspek ilmu psikologi kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengkaji pelayanan gawat darurat berdasarkan aspek ilmu hukum kesehatan. 

Penelitian mengenai peraturan Undang-Undang Keperawatan dilakukan 

oleh Muhamad Padeli Saputra pada tahun 2017 dengan judul penelitian 

“Tanggung jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Kewenangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan”, 

dapat diketahui bahwa: 

Perawat dapat melaksanakan kewenangan baik secara delegatif maupun 

mandat dengan memperhatikan aspek kemampuan perawat, perawat boleh 

melakukan penolakan kewenangan apabila tidak mampu melaksanakan 

pelimpahan kewenangan tersebut dan memiliki tanggung jawab hukum 

pidana, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum 

administrasi8. 

 

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya mengkaji Undang-Undang Keperawatan yang dikaitkan 

dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan perawat, sedangkan pada 

penelitian ini peneliti ingin mengkaji Undang-Undang Keperawatan dikaitkan 

                                                             
7Lia Febrianti, 2010, Beban  Kerja Pada Perawat Unit Gawat Darurat, Semarang : Thesis 

Pascasarjana Psikologi UMS, (tidak dipulikasikan). 
8Muhamad Padeli Saputra, 2017, Tanggung jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan 

Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Semarang : 

Thesis Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata,(tidak dipulikasikan). 
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dengan pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat berdasarkan 

kompetensi perawat. 

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian ini, adanya penelitian terdahulu yang belum pernah meneliti tentang 

hal tersebut,  membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan pada Keadaan Gawat Darurat Berdasarkan Kompetensi 

Perawat setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Studi Kasus di Rumah sakit Permata Bunda Purwodadi) ”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan  masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan  tentang  asuhan keperawatan pada keadaan gawat 

darurat berdasarkan kompetensi perawat setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan di rumah sakit Permata Bunda 

Purwodadi ? 

2. Bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat 

berdasarkan kompetensi perawat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 

38 tahun 2014 tentang Keperawatan di rumah sakit Permata Bunda 

Purwodadi ? 
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3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada keadaan gawat darurat berdasarkan kompetensi perawat 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan di rumah sakit Permata Bunda Purwodadi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang asuhan keperawatan pada 

keadaan gawat darurat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 

2014 tentang Keperawatan di rumah sakit Permata Bunda Purwodadi;  

2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada keadaan gawat darurat berdasarkan kompetensi perawat setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan di 

rumah sakit Permata Bunda Purwodadi; 

3. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat berdasarkan kompetensi 

perawat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan di rumah sakit Permata Bunda Purwodadi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian bagi institusi pendidikan adalah dapat dijadikan referensi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan dalam 

mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan darurat berdasarkan 

kompetensi perawat. 

2. Manfaat Praktis 

1 Bagi perawat 

Untuk mengetahui seberapa besar peran perawat pada pelayanan 

kegawatdaruratan dalam melaksanakan asuhan keperawatan bagi pasien 

gawat darurat sesuai dengan kewenangan sebagai tenaga kesehatan sesuai 

dengan standar profesi. 

2 Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan memberikan 

gambaran nyata mengenai kenyataan di lapangan berkaitan dengan 

penanganan pasien gawat darurat sehingga dapat merancang kebijakan 

yang lebih tepat sasaran. 
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3 Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi 

yang berguna kepada masyarakat terkait dengan hak pasien tentang 

pelayanan gawat darurat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat 

turut berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia. 

4 Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan 

regulasi tentang asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat, dan 

referensi dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan 

yang dimaksud.  
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep  
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2009 / Pasal 46 
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Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan  
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Tentang Standar Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) Rumah Sakit 

Asuhan Keperawatan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 / Pasal 30 ayat (1)  

Upaya Pelayanan 

Kesehatan 

Rawat jalan, rawat 

inap dan gawat darurat 
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Undang-Undang No. 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit 

Tenaga Kesehatan 

 

Undang-Undang 

No. 36 Tahun 

2009 Tentang 

Kesehatan 
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2. Kerangka Teori 

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sub sistem pelayanan 

kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif dan promotif 

dengan sasaran masyarakat. Pelayanan kesehatan ini terdiri atas tiga unsur 

yaitu upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. 

Upaya kesehatan ini diselenggarakan melalui upaya pelayanan 

kesehatan perseorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. 

Pengertian upaya pelayanan kesehatan perseorangan menurut Notoatmodjo 

adalah“Pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit 

dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga”9. Adapun pelayanan 

kesehatan perseorangan diberikan dalam bentuk rawat inap, rawat jalan dan 

instalasi gawat darurat (IGD). 

Kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan ini dapat dilaksanakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun pengertian fasilitas pelayanan 

kesehatan menurut Agung Dwi Laksono  adalah “Suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat10. 

Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa Puskesmas, praktik 

mandiri, rumah bersalin dan rumah sakit. Sedangkan pengertian rumah sakit 

                                                             
9Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Ilmu Perilaku Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, hal.5 
10Agung Dwi Laksono, 2016, Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia, Jakarta : PT. Kanisius, 

hal. 11 
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sebagai salah satu jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan menurut Endang 

Wahyati adalah “Salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan yang tugas 

utamanya melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan 

lainnya”11. 

Sebagai pelaksana pelayanan kesehatan maka di rumah sakit tersedia 

sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan. Pengertian tenaga kesehatan 

menurut Azwar adalah “Setiap individu yang bekerja atau mengabdi di 

bidang kesehatan, cukup pengetahuan dan keterampilan serta pernah 

menempuh pendidikan di bidang kesehatan”12. 

Tenaga kesehatan ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, 

diantaranya13: tenaga medis kedokteran, tenaga keperawatan, tenaga farmasi , 

tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisian medis. Perawat 

sebagai salah satujenis tenaga kesehatan, memiliki pengertian menurut 

Wijaya adalah“Seseorang yang bertanggung jawab meningkatkan kesehatan, 

penyembuhan, pemulihan, serta pemeliharaan kesehatan sesuai wewenang , 

tanggung jawab dan etika profesi keperawatan”14. 

                                                             
11Endang  Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung : Keni Media, 

 hal.3-4 
12Azwar Saifudin, Op.cit, hal.19 
13Dalmy Iskandar, 2008, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien, Jakarta : Sinar Grafika, 

 hal. 9 
14Wijaya, 2015, Jenis dan Jenjang Tenaga Keperawatan Profesional, Jakarta : UI Press, hal. 5 
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Salah satu ruang lingkup pelayanan yang dapat diberikan oleh 

perawat adalah asuhan keperawatan. Terdapat pengertian asuhan 

keperawatan menurut Dewi Kartikawati adalah :  

Rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara 

langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan. Dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan 

sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan 

bersifat humanistic, dan berdasarkan pada kebutuhan objektif klien 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien15. 

 

Pemberian asuhan keperwatan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut16 : 

1) Pengkajian berupa pengumpulan data  

2) Menetapkan diagnosa keperawatan  

3) Rencana keperawatan  

4) Implementasi keperawatan  

5) Evaluasi  

6) Dokumentasi keperawatan  

7) Melakukan rujukan dan 

8) Memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai kompetensi. 

 

Pemberian tindakan pada keadaan gawat darurat merupakan salah satu 

bentuk asuhan keperawatan. Pelayanan gawat darurat ini memiliki pengertian 

menurut Iskandar Junaidi adalah “Bagian dari pelayanan kedokteran yang 

dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan 

kehidupannya”17 

                                                             
15Dewi Kartikawati, 2011, Buku Ajar Dasar-Dasar Keperawatan Gawat Darurat, Jakarta : Salemba 

Medika, hal. 5 
16Nanda, 2017, Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi, Yogyakarta : Dede Pustaka, 

 hal. 11 
17Iskandar Junaidi, 2011, Pedoman Pertolongan Pertama Saat Gawat Darurat Medis, Jakarta: Andi 

BP, hal.2 
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Kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi pelayanan gawat 

darurat menurut Djemari dibedakan menjadi tiga macam diantaranya18: 

i. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat dengan tujuan 

menyelamatkan kehidupan penderita, sering dimanfaatkan hanya untuk 

memperoleh pertolongan pertama dan bahkan pelayanan rawat jalan 

ii. Menyelenggarakan pelayanan penyaringan untuk kasus-kasus yang 

membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. Kegiatan ini merupakan 

lanjutan dari pelayanan gawat darurat yakni dengan merujuk kasus-

kasus kegawatdaruratan yang dinilai berat untuk memperoleh pelayanan 

rawat inap yang intensif, contohnya di ICU atau ICCU. 

iii. Menyelenggarakan pelayanan informasi medis darurat dalam bentuk 

menampung serta menjawab semua pertanyaan anggota masyarakat 

yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat.   

 

Pemberian pelayanan gawat darurat oleh perawat dibatasi sesuai 

dengan kewenangannya. Pengertian kewenangan menurut Marbun adalah 

“Kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan 

terhadap suatu bidang Pemerintahan. Setiap perbuatan harus bertumpu atas 

kewenangan yang sah”19.  

Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan, adapun dasar yang digunakan untuk melaksanan pelayanan gawat 

darurat diatur pada Undang-Undang Keperawatan, disebutkan bahwa perawat 

dapat memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan 

kompetensi. 

Pengertian kompetensi menurut Adiwidya adalah Pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang dimiliki 

                                                             
18Djemari, 2010, Pelayanan Gawat Darurat Emergency Care, Jakarta : CV Remadja Karya, hal.9 
19Marbun, S.F, 2012, Hukum Administrasi Negara edisi ke-1, Yogyakarta : UII Press, hal. 70 
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seseorang dalam suatu standar tertentu yang dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja20. Kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan gawat darurat 

diatur pada Kepmenkes Nomor 856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar 

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis yang berjudul 

“Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Pada Keadaan Gawat Darurat Berdasarkan 

Kompetensi Perawat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 

Tentang Keperawatan”, menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

empiris/sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan 

data lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder dengan melakukan 

inventarisasi hukum positif21.  

Pada penelitian ini menggunakan faktor yuridis berupa seperangkat 

aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kesehatan atau keperawatan, 

yang pada dasarnya merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini, peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 

                                                             
20Adiwidya, 2014, Uji Kompetensi Ners Indonesia, Jakarta : Visi Media, hal. 1 
21Adi Rianto, 2012, Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis, Jakarta : Yayasan Pustaka 

Obor, hal. 12 
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Faktor sosiologis yang terkait pada penelitian ini adalah kinerja 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan 

keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya. Adapun penelitian ini 

berusaha melihat fakta di lapangan mengenai pelaksanaan kompetensi 

perawat pada keadaan gawat darurat. 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pendekatan yuridis sosiologis dalam 

penelitian ini adalah dengan menghubungkan masalah penelitian berupa 

kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan bagi pasien 

gawat darurat, yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku 

berkaitan dengan hukum kesehatan atau keperawatan kemudian dihubungkan 

dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.   

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain 

studi kasus, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengertian yang lebih 

mendalam mengenai situasi dan makna dari subyek yang diteliti. Penelitian 

ini lebih mementingkan proses daripada hasil22. Penelitian ini menganalisa 

bagaimana proses pelaksanaan penerapan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan keadaan gawat darurat khususnya pada kondisi sesak nafas karena 

payah jantung berdasarkan kompetensi perawat di Rumah Sakit Permata 

Bunda Purwodadi. 

                                                             
22Andi Prastowo, 2011, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, hal. 22 
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3. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitisyaitu dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut23.  

Deskriptif adalah menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum 

atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum, atau frekuensi adanya 

hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu 

dengan yang lain24. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan asuhan 

keperawatan kepada pasien gawat darurat sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh perawat di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi berdasarkan 

prosedur penatalaksanaan pasien gawat darurat di rumah sakit tersebut. 

4. Unsur-unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

Unsur - unsur penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini 

beserta dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut : 

a. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi 

keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah. 

b. Kompetensi perawat merupakan kewenangan perawat untuk 

menentukan  (memutuskan sesuatu), sesuai dengan kemampuan dan 

tanggung jawabnya.  

                                                             
23Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : UMM Pres,  Hal . 10 
24Endang Wahyati, dkk, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Unika 

Soegijapranata  
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c. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang 

dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan 

kehidupannya 

d. Pelayanan gawat darurat di rumah sakit adalah rangkaian penanganan 

pasien yang menderita sakit dan cidera yang mengancam jiwa dan 

kelangsungan hidupnya oleh dokter ahli, dokter umum atau perawat 

yang telah mendapatkan pelatihan kegawatdaruratan yang dilaksanakan 

di rumah sakit 

e. Asuhan keperawatan adalah metode keperawatan yang ilmiah, 

sistematis, dinamis, terus-menerus, serta berkesinambungan dalam 

rangka pemecahan masalah kesehatan klien/pasien dimulai dari 

pengkajian, diagnosis keperawatan, pelaksanaan, dan penilaian tindakan 

keperawatan. 

f. Rumah sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan yang 

tugas utamanya melayani kesehatan perorangan secara paripurna di 

samping tugas pelayanan lainnya. 

5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung, dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 
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kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian.25 

         Pada penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan melalui studi 

lapangan. Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara 

dan observasi.  

Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan berdasarkan 

dengan pedoman wawancara yang diberikan kepada dua orang 

narasumber yaitu Direktur Rumah Sakit dan KepalaPerawat IGD dan 11 

orang responden yang meliputi : 1 dokter jaga IGD, 5 orang perawat IGD 

yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi dan 5 orang perawat IGD 

yang mempunyai sertifikat kompetensi sebagai responden di Rumah 

Sakit Permata Bunda Purwodadi. 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan mengamati 

tindakan medis yang dilakukan oleh perawat yang berada pada ruang 

IGD Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi dalam memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien dengan keadaan gawat darurat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan terkait. 

b. Data Sekunder 

Data Sekundermerupakan jenis data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

                                                             
25A, Aziz. 2008. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika. 

Hal . 56. 
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yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari beberapa dokumen atau 

bahan hukum serta laporan-laporan penelitian terdahulu dengan cara 

studi kepustakaan.26 

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan sebagai data 

pelengkap dari jenis data sekunder, terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

c) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

d) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

f) KMK Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 Tahun 2009 Tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit 

b. Bahan hukum sekunder 

a) Buku tentang hukum kesehatan berkaitan dengan kewenangan 

perawat, hukum rumah sakit. 

b) Buku tentang asuhan keperawatan. 

c) Buku tentang hukum administrasi negara 

d) Makalah tentang hukum kesehatan berkaitan dengan 

kewenangan perawat. 

                                                             
26Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 19. 
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e) Makalah tentang ilmu keperawatan.  

f) Hasil penelitian hukum kesehatan berkaitan dengan 

kewenangan perawat. 

g) Jurnal tentang hukum kesehatan berkaitan dengan kewenangan 

dan hukum rumah sakit. 

h) Jurnal tentang ilmu keperawatan 

i) Dokumen laporan RS Permata Bunda Purwodadi terkait dengan 

pelaksanaan pelayanan gawat darurat (Standar Prosedur 

Operasional internal RS terkait dengan pelayanan gawat darurat, 

dokumentasi status pasien gawat darurat )  

j) Modul Pedoman Pelayanan Kegawatdaruratan 

c. Bahan hukum tersier  

a) Brosur pelayanan gawat darurat RS Permata Bunda Purwodadi. 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c) Kamus hukum 

6. Metode Penyajian Data 

Penelitian ini menyajikan data kualitatif merupakan data yang 

berbentuk kalimat verbal. Artinya adalah data kualitatif memberikan 

informasi mengenai suatu keadaan melalui pernyataan atau kata-kata, tidak 

berbentuk nominal. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan 
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dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai 

jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.27 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti 

bertujuan memperoleh gambaran-gambaran seutuhnya mengenai obyek 

penelitian serta dapat mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam 

berdasarkan keadaan nyata di lapangan, dapat menyajikan lebih dari satu 

sudut pandang dan informasi yang diberikan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif28.  

Data yang terkumpul pada penelitian ini didapatkan melalui studi 

kepustakaan maupun wawancara dan observasi, digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Adapun tahapan pelaksanaan analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data  

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan 

melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data 

                                                             
27Djama’an Satori & Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  Alfabeta Bandung. 

Hal. 201. 
28Haifa Karimah, 2015, Penelitian Kualitatif-Dsekriptif, Jakarta : Republika Penerbit, hal.2 
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sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kajian pustaka. 

b. Pengolahan  data 

Data yang telah dikumpulkan diolah secara kualitatif dengan 

melakukan analisis, mencari hubungan kemudian dibandingkan 

dengan peraturan-peraturan dan dibandingkan dengan teori. 

c. Penyajian data  

Data yang telah dikumpulkan dan diolah disajikan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti kemudian diambil 

kesimpulan secara induktif. 

G. Sistematika Penyajian Tesis 

Hasil penelitian direncanakan akan diuraikan dalam 4 bab yang tersusun 

sebagai berikut : 

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir yang 

terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penyajian tesis. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang diambil 

berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, antara lain: Teori mengenai 

pelayanan kesehatan, teori mengenai Tenaga Kesehatan khususnya perawat, teori 
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tentang kegawatdaruratan, teori mengenai kompetensi perawat, teori tentang 

asuhan keperawatan dan teori hukum tentang kewenangan. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan 

menguraikan mengenai uraian pembahasan perumusan masalah yang 

menjabarkan mengenai pengaturan tentang kompetensi perawat pada keadaan 

gawat darurat, pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat 

berdasarkan kompetensi perawat  dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat berdasarkan 

kompetensi perawat sesuai UU Keperawatan di RS Permata Bunda Purwodadi.  

Bab IVadalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran . 

Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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H. Jadwal Penelitian 

Jadwal persiapan, aktivitas penelitian sampai penulisan laporan perlu 

dibuat agar penelitian dapat secara tepat waktu menyelesaikan studinya. Dengan 

membuat jadwal, peneliti mempunyai target dan alokasi waktu untuk setiap 

kegiatan.   

Tabel 1.1. Jadwal Persiapan Aktivitas Penelitian 

No Kegiatan Des  Jan  Feb Mar Apr Mei  

3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pembuatan Proposal                       

2. Ujian Proposal                       

3. Pengumpulan dan  

Pengolahan Data 

                      

4. Pembuatan Tesis                       

5. Ujian Tesis                       

6. Revisi                       

 

 

 

 

 

 

 


