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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, tidak hanya pengusaha 

yang harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan daya saing. Rumah 

sakit pun perlu bersiap mengantisipasi adanya Masyarakat Ekonomi Asia 

(MEA). Karena antar-rumah sakit juga terjadi adanya persaingan sehingga 

memerlukan pelayanan yang bermutu yang mampu bertahan. Selain itu 

adanya kemajuan teknologi yang canggih, memerlukan pemilihan yang 

tepat dan rasional antara mutu pelayanan dan biaya. Pada pasal 33 

undang-undang nomor 44 tahun 2009 menerangkan tentang organisasi 

rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah rumah sakit harus 

mengatur tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis (clinical 

governance) yang baik agar mutu dan keselamatan pasien dirumah sakit 

lebih terjamin (RI 2009).  

Tidak hanya itu saja, pasien memiliki hak untuk memilih, kondisi 

mutu pelayanan merupakan salah satu sebab dipilihnya rumah sakit 

tertentu. Kendali mutu dan biaya berdasarkan standar internasional 

berbasis bukti menjadi tren dunia. Rumah sakit yang tidak mengikuti hal 

itu akan ditinggalkan. Pada sisi lain, pengelola kesehatan dituntut 

melakukan penghematan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam 
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Indonesia Case Based Group (INA-CBGs) BPJS kesehatan (Devi & 

Ramdhani 2014). 

Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai 

pada tanggal 1 Januari 2014 seiring dengan beroperasinya BPJS 

Kesehatan,sesuai UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan jaminan sosial bidang kesehatan dengan program 

jaminan kesehatan (RI 2011). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi 

Idris, pada Pertemuan Nasional Manajemen RS menyebutkan bahwa 

pada tahun pertama penerapan JKN, muncul banyak keluhan terkait 

aturan, termasuk dari RS (Kompas.com 2017). 

Kerja sama RS dan BPJS Kesehatan belum optimal juga 

diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 

Kuntjoro AP. Kendala yang menjadi masalah di RS antara lain yaitu 

verifikasi memicu perbedaan pendapat tentang kriteria verifikasi antara 

petugas administrasi RS dan verifikator BPJS Kesehatan, serta 

terganggunya ketersediaan obat dan alat kesehatan. Ketua PERSI jg 

menambahkan masalah yang lain yaitu lonjakan pasien RS memicu 

kelangkaan obat, dan pengelompokan tarif INA-CBGs kurang baik, 

khususnya perawatan intensif dan inap jangka panjang yang 

mengakibatkan  RS mengeluarkan biaya lebih dibanding tarif yang bisa 

diklaim. (Kompas.com 2017) 
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Salah satu indikator rawat inap untuk menilai efisiensi pelayanan 

kesehatan rawat inap yaitu Average Length of Stay (AvLOS) yang 

merupakan rata – rata jumlah hari pasien rawat inap tinggal di rumah 

sakit. Tarif INACBGs didasarkan atas AvLOS sesuai standar INACBGs. 

Jika AvLOS di Rumah Sakit melebihi standar INACBGs, maka dapat 

diasumsikan tagihan rumah sakit yang meningkat dan berdampak pada 

segi finansial rumah sakit. Salah satu cara agar rumah sakit tidak 

mengalami defisit pembiayaan dapat dilakukan  dengan mengurangi 

length of stay. Salah satu Strategi Rumah Sakit dalam menggunakan INA 

CBGs adalah dengan menerapkan program Discharged planning system 

dan Mengurangi variasi pelayanan dengan Clinical pathway. (LOS) 

(Rusydi 2013 ;Victorian Auditor General 2016) 

Discharge Planning  merupakan suatu rangkaian sistem yang 

dipergunakan sebagai instrumen untuk memenuhi persyaratan penilaian 

akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012 yang 

menyebutkan perlu adanya perencanaan untuk merujuk dan  

memulangkan  pasien (KARS 2012). Permenkes RI Nomor 10 tentang 

Standar Pelayanan Keperawatan juga menyebutkan Discharge Planning  

sebagai indikator tata kelola pasien pulang (RI 2015). Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengurangi lama rawat pasien 

serta biaya perawatan di rumah sakit adalah dengan melaksanakan 

discharge planning yang komprehensif. Discharge planning dapat 
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digunakan sebagai data untuk perencanaan biaya pelayanan kesehatan. 

Kegunaan ini belum dimanfaatkan maksimal oleh manajemen rumah sakit. 

 Discharge planning atau perencanaan pulang adalah suatu 

pendekatan interdisipliner untuk keberlanjutan perawatan yang meliputi 

identifikasi, penilaian, penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, 

koordinasi, dan evaluasi (ADPCO 2007). Discharge planning merupakan 

salah satu program intervensi keperawatan yang dimulai sejak pasien 

datang baik dengan penyakit akut maupun penyakit terminal untuk 

memberikan kesempatan bagi pasien untuk melakukan perawatan mandiri 

saat kembali kerumah (Fox et al. 2013). Rumah sakit sering memulangkan 

pasien dengan perencanaan yang tidak memadai, instruksi dan informasi 

yang tidak memadai, kurangnya koordinasi antar anggota tim pelayan 

kesehatan, dan komunikasi yang buruk antara rumah sakit dan 

masyarakat (Closs & Mphil 1993). 

Discharge planning yang terstruktur dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan 

psikososial, dukungan Sosial, kepuasan dalam perawatan kesehatan, 

efektivitas biaya dan mengurangi readmission atau hospitalisasi kembali 

(Courtney et al. 2011). Banyak negara telah membuat beberapa pedoman 

praktik perencanaan di rumah sakit mengingat betapa pentingnya 

kebijakan tentang discharge planning yang efektif bagi perawatan pasien. 

Di Inggris telah dibuat sebuah sistem perencanaan yang dipastikan pada 

tahun 2004 setiap pasien harus mendapatkan discharge planning. 
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Discharge planning juga telah menjadi prioritas di Australia sejak tahun 

1998, untuk mendorong penyedia layanan kesehatan dalam meninjau dan 

memperbaiki proses dan praktik pelayanan kesehatan (Wong et al. 2011) 

Beberapa penelitian tentang proses pelaksanaan discharge 

planning yang efektif dan komprehensif mengurangi resiko kematian bagi 

pasien, mengurangi hospital costs, mengurangi length of stay atau lama 

rawat pasien, mengurangi readmission, mengurangi kerusakan fungsional 

penyakit pasien, meningkatkan kepuasan pasien, perawat dan keluarga, 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan mengurangi kecemasan pasien 

dan keluarga setelah pulang kerumah, mengurangi komplikasi (Wales et 

al. 2012; Cherlin et al. 2013; Fitzgerald 2011; Shepperd et al. 2008; Hager 

2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jane Graham pada tahun 2013 

menunjukan bahwa discharge planning sangat dibutuhkan pada pasien di 

masa transisi yaitu perpindahan pasien dari perawatan rumah sakit-

perawatan rumah. Untuk mendapat discharge planing yang berkualitas 

diperlukan pengkajian yang mendalam terkait dengan metode discharge 

planning (Graham et al. 2013). Metode discharge planning yang 

berkualitas harus di ketahui terlebih dahulu kebutuhan pasien dan perawat 

dalam melakukan discharge planning. Dalam pemenuhan tersebut tentu 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi baik dari perawat, 

pasien maupun tenaga profesional yang lain.  
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Discharge Planning yang tidak memadai, bukan hanya menyangkut 

readmisi, tetapi juga "Bed-blocking" karena kepulangan pasien yang 

tertunda memiliki implikasi negatif. Hal ini dilaporkan oleh konfederasi 

NHS di UK bahwa satu dari empat pasien yang menempati tempat tidur di 

rumah sakit ketika mereka bisa pulih di rumah. Hal tersebut menimbukan 

dampak terhadap daftar tunggu yang panjang dan pada efektivitas biaya 

(Kamalanatha et al. 2013). Kepulangan dari rumah sakit adalah waktu 

yang genting bagi pasien karena potensi kesalahan dalam perawatan 

pasca rawat inap mereka. Satu dari lima pasien yang  keluar dari rumah 

sakit memiliki pengalaman minimal 1 efek samping dalam 30 hari setelah 

perawatan rumah sakit, 66 % adalah efek samping terkait obat (Snow et 

al. 2009) 

Discharge planning  dikembangkan dan telah dilihat sebagai cara 

utama untuk memecahkan masalah ini, untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, dan untuk membantu pasien menghadapi masalah perawatan 

pasça pemulangan. Discharge Planning yang efektif harus dimulai dari 

tahap pengkajian yang kemudian dilanjutkan pada tahap pemberian 

informasi secara komprehensif tentang kondisi kesehatan dan kebutuhan 

pasien (Kozier, 2004). Pelayanan kepada pasien bukan saja saat pasien 

di rawat di rumah sakit tetapi pelayanan persiapan pemulangan 

merupakan kunci dari pelayanan rumah sakit.  

Sebelum pemulangan pasien dan keluarganya harus mengetahui 

bagaimana cara memanajemen pemberian perawatan di rumah dan apa 
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yang diharapkan di dalam memperhatikan masalah fisik yang 

berkelanjutan karena kegagalan untuk mengerti pembatasan atau 

implikasi masalah kesehatan (tidak siap menghadapi pemulangan) dapat 

menyebabkan pasien meningkatkan komplikasi (Perry & Potter, 2006). 

Ketidaksiapan pasien menghadapi pemulangan juga beresiko terhadap 

terjadinya komplikasi paska rawat inap, dan juga dikarenakan pemulangan 

yang tidak direncanakan yang dapat berakibat kepada hospitalisasi ulang. 

Oleh karena itu pasien perlu dipersiapkan untuk menghadapi pemulangan. 

Salah satu bentuk intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah 

discharge planning untuk mempromosikan tahap kemandirian tertinggi 

kepada pasien, teman-teman, dan keluarga dengan menyediakan, 

memandirikan aktivitas perawatan diri (The Royal Marsden 2014) 

Berdasarkan studi awal discharge planning yang dilakukan di 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, pelaksanaan discharge planning 

hanya berupa resume pasien pulang yang isinya hanya berupa obat-

obatan, jadwal kontrol dan faktor resiko pulang tanpa ada penjelasan dari 

perawat terkait dengan kondisi pasien saat ini dan bagaimana manajemen 

perawatan setelah pasien pulang dari rumah sakit. Pada studi awal 

tersebut, proses pelaksanaan discharge planning pada Rumah Sakit 

Wahidin Sudirohusodo yang dilakukan adalah pada awal masuk ke 

ruangan rawat inap dan pada saat hari kepulangan tanpa ada proses 

edukasi maupun komunikasi tentang perencanaan pulang pada tahap 

awal pre admisi maupun selama pasien dirawat diruangan.  
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RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo (RSWS) merupakan salah satu 

Rumah Sakit rujukan tertinggi di kawasan Timur Indonesia yang telah 

bekerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) 

yang melayani sekitar 90% pasien JKN sehingga pendapatan terbesar 

rumah sakit berasal dari BPJS. Dari SIMRS di RSUP.Dr.Wahidin 

Sudirohusodo diketahui bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara 

jumlah tarif riil RS dan tarif INACBGs, dimana RS harus mensubsidi 

pasien JKN sekitar 15 Milyar untuk 5 penyakit terbanyak pada tahun 2016. 

Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan rumah sakit dan secara 

tidak langsung akan berdampak kepada mutu pelayanan yang diberikan 

jika hal tersebut berlangsung lama. Salah satu dari 5 penyakit terbanyak 

tersebut adalah stroke iskemik atau cerebral Infarction. 

Tabel 1. Data Average Length of Stay (ALOS) Penyakit Stroke 
Iskemik Di RSUP Wahidin SudirohusodoTahun 2014-2016 

 

Tahun ALOS Standar ALOS 

2014 9,41 7 

2015 7,79 7 

2016 8,49 7 

Sumber : Data Bagian Rekam Medis RSUP Wahidin Sudirohusodo, 2017 
 
 

Parameter yang berhubungan dengan implementasi discharge 

planning pada rumah sakit dapat dilihat melalui Average Length Of Stay 

(ALOS). Data ALOS untuk penyakit stroke di RS Wahidin Sudirohusodo 

pada tahun 2014 adalah 9,41, pada tahun 2015 nilai ALOS 7,79 dan pada 

tahun 2015 adalah 8,49. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2014 terjadi  penu 
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runan pada tahun 2015, namun kemudian kembali meningkat pada 

tahun 2016.   Berdasarkan data di RS Wahidin Sudirohusodo didapatkan 

ALOS kasus stroke di rumah sakit lebih lama dari ALOS sistem INA-CBGs 

atau Clinical Pathway berdasarkan penyakit stroke iskemik yaitu 7 hari.  

Tabel 2. Data Jumlah Tagihan Tarif RS dan Tarif INA CBG Penyakit 
Stroke Iskemik Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Tahun 2015-
2016 

 

Tahun 
Tagihan (Tarif 

RS) 
Tagihan ( Tarif 

INA CBG) 
Selisih Tagihan 

(Defisit RS) 

2015 443.182.430,54 435.701.276,00 7.481.153,45 

2016 534.483.509,05 437.409.030,00 97.074.479,05 

 
Sumber: Data Bagian Rekam Medis RSUP Wahidin Sudirohusodo, 2017 

Berdasarkan tabel perbandingan data jumlah tagihan tarif RS dan 

Tarid INA CBG penyakit strike rawat inap,dapat dilihat adanya perbedaan 

jumlah tagihan pasien. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah tagihan RS 

melebihi tagihan INA CBGs, yang berarti adanya defisit atau kerugian 

sehingga RS harus menanggung perbedaan jumlah tagihan tersebut. 

Dengan kata lain, BPJS tidak mengeluarkan biaya yang sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk action research dengan menerapkan 

program discharge planning pada pasien stroke iskemik dan faktor yang 

mempengaruhinya, setelah itu peneliti ingin mengetahui bagaimana 

efektivitas dari penerapan discharge planning tersebut dalam mengurangi 
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length of stay, hospital costs  dan kesiapan pasien pulang pada pasien 

stroke iskemik.  

B. Kajian Masalah 
Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUP Wahidin 

Sudirohudoso mengenai proses pelaksanaan discharge planning, Length 

of Stay, dan hospital cost menandakan bahwa belum terjadi pencapaian 

proses discharge planning yang seperti diharapkan.  Format dari 

discharge planning RSWS yang terdapat pada rekam medis sangat tidak 

komprehensif, dan proses pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara 

tepat. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mencoba untuk mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari discharge planning serta 

evaluasi terhadap pengujian proses discharge planning berdasarkan 

format yang terstruktur (Data rekam medis RSWS 2016). 

Sebuah penelitian yang dilakukan suatu institusi internasional QNI 

The Queen‟s Nursing Institute (2016) melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi discharge planning, yang direkomendasikan memiliki 

kontribusi dalam peningkatan pengalaman kepulangan pasien dan 

diidentifikasi menjadi faktor discharge planning yang efektif. Hasil 

penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memegang peranan kunci 

terhadap efektivitas dari discharge planning adalah komunikasi, 

kolaborasi, dan kordinasi. 

Pada penelitian yang dilakukan Nitya Kamalanathan (2013) dari 

Universitas Staffordshine di UK menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 
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memepengaruhi pelaksanaan discharge planning dapat berasal dari 

internal dan eksternal. Faktor eksternal dari discharge planning adalah 

dari segi psikososial, sedangkan faktor internal diantaranya:  pengetahuan 

pasien, kurangnya koordinasi dan komunikasi, pengambilan keputusan 

yang tidak tepat, tidak fokus pada target dan kurangnya pendekatan 

secara holistik. Selain faktor komunikasi, juga terdapat pentingnya 

partisipasi pasien dan edukasi yang cukup memadai (Carroll & Dowling 

2007). Efektivitas discharge planning dapat diwujudkan dengan format 

discharge planning yang komprehensif, waktu yang cukup memadai, 

partisipasi aktif dari tim discharge planning dan pasien, serta komunikasi 

yang baik  (Anthony 1998).   

Kepulangan yang direncanakan melalui program discharge 

planning akan memberikan output yang baik yang akan menguntungkan 

bagi pasien maupun pihak rumah sakit. Program discharge planning akan 

menambah pengetahuan, keahlian dan kemandirian dari pasien dan 

keluarga akan membuat pasien dan keluarga merasa siap untuk 

menghadapi kepulangan mereka (Hager 2010). Pasien dan keluarga yang 

yang menerima informasi mengenai penyakit, pengobatan, manajemen 

terapi informasi nutrisi dengan baik akan mengetahui tanda-tanda bahaya 

atau komplikasi yang seharusnya diperhatikan dan akan patuh terhadap 

pengobatan karena mengetahui dampak jika tidak melanjutkan 

pengobatan (J.M.Vinson 1990; M.Naylor 1999). Kejadian terjadinya 

komplikasi penyakit paska perawatan pun akan berkurang, seperti yang 
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disebutkan pada systematic review yang dilakukan oleh Shepperd et al 

(2008) dan  Goncalves Bradley et al (2016).  

Menurut Armitage RN (2014) dan Mc Clelland (1985) discharge 

planning yang efektif akan membantu pasien dan keluarga untuk 

melakukan perawatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan pasien 

dan keluarga telah mengetahui semua informasi yang sebelumnya tidak 

diketahui oleh mereka dan informasi termasuk dampak jika tidak 

melakukan perawatan. Informasi tersebut merupakan kebutuhan 

perawatan mereka sehingga proses perawatan akan berkelanjutan dan 

akan berdampak pada fungsi fisik, quality of life dan outcome kesehatan 

pasien tersebut (Bauer et al. 2009; Mcmartin 2013). Outcome kesehatan 

pasien yang semakin baik akan terlihat dari angka mortalitas yang 

menurun (Department of Health 2003). 

Discharge planning yang sangat bermanfaat bagi outcome 

kesehatan pasien yang telah melakukan perawatan di rumah sakit, 

selanjutnya hospitalisasi ulang, kunjungan ulang ke rumah sakit dengan 

keluhan yang sama dalam periode waktu yang tidak terlalu jauh akan 

berkurang dengan kata lain readmission rate rumah sakit berkurang 

(Bauer et al. 2009; Health 2003; Mcmartin 2013; Shepperd et al. 2008) 

.Hal tersebut menandakan kualitas rumah sakit yang cukup baik yang 

mampu memberikan perawatan yang berkualitas pada pasien-pasiennya.  

Dampak terhadap rumah sakit juga disebutkan oleh Department of 



 

 
 

13 

Heallth di UK bahwa rumah sakit yang memberikan program discharge 

planning yang efektif akan membuat pelayanan menjadi berkualitas 

dengan informasi, pengetahuan, edukasi yang diberikan selama 

perawatan sehingga akan mengurangi keterlambatan pemulangan dengan 

kata lain length of stay  pasien akan menurun. Length of stay pada 

perawatan pasien juga berdampak pada efektivitas dan efisiensi 

pelayanan rumah sakit yang akan terganggu dan hal tersebut 

menyebabkan pembiayaan rumah sakit tidak sesuai dengan tarif yang 

dibayarkan sesuai paket INA CBGs, sehingga berdampak pada cashflow 

RS yang terganggu.  

Discharge Planning yang berdampak pada hospital cost juga 

disebutkan pada review yang dilakukan oleh Shepperd et al (2008). 

Cashflow RS yang terganggu  berakibat menurunnya kualitas rumah sakit 

dan kepuasan pasien. Oleh karena itu jika discharge planning diberikan 

secara komprehensif dan efektif maka, dampak terhadap kepuasan 

pasien akan meningkat (Shepperd et al. 2008; Mcmartin 2013).  
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Gambar 1. Kajian Masalah tentang Inadequate Discharge Planning 
(QNI 2016; Kamalanathan et al. 2013; Carroll & Dowling 2007; 

Armitage & RN 2014; Bauer et al. 2009; Mcmartin 2013; Hager 2010; 
Shepperd et al. 2008) 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moher et al (1992) 

terdapat hubungan postif yang signifikan antara discharge planning dan 

Length of stay, discharge planning  dapat menurukan Length of Stay . 

Hubungan antara discharge planning dan LOS dapat dilihat dari beberapa 

peneliti (Lingling et al. 2012; Moher et al. 1992; Neary et al 2009; 

Nakanishi et al. 2015; Preen et al. 2005; Fox et al. 2013). Terdapat empat 

penilitian yang memperlihatkan adanya hubungan antar discharge 

planning dan hospital cost. Penelitian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Mistiaen et al (2007), Neary et al (2009), Robinson &Brown 

(2014), dan penelitian yang dilakukan oleh Wales et al (2012). Sedangkan 
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dua studi empiris yang membuktikan bahwa discharge planning 

mempengaruhi kesiapan pasien menghadapi kepulangan dilakukan oleh 

penelitian Marthalena Siahaan (2009) yang dilakukan di rumah sakit Adam 

Malik di Sumatra Utara, penelitian yang lainnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh  Marieanne Weiss (2007). 

Berdasarkan fenomena dan gambaran yang ada, maka diperlukan 

adanya pengkajian secara cermat melalui suatu penelitian untuk 

menganalisa dan mengetahui evaluasi penerapan discharge planning 

pada pasien stroke iskemik terutama terhadap LOS, hospital cost dan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan di ruang rawat inap RSWS dan 

mengetahui faktor-faktor penyebab discharge planning. 

C. Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan discharge planning pada pasien stroke iskemik 

di ruang rawat inap RSWS Makassar? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan metode baru discharge planning 

terhadap length of stay (LOS)  pasien stroke iskemik di ruang rawat 

inap RSWS Makassar? 

3. Bagaimana  pengaruh penerapan metode baru discharge planning 

terhadap hospital cost pasien stroke iskemik di ruang rawat inap RSWS 
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Makassar? 

4. Bagaimana pengaruh penerapan metode baru discharge planning 

terhadap kesiapan pasien stroke iskemik di ruang rawat inap RSWS 

menghadapi kepulangan? 

5. Apa saja faktor-faktor mempengaruhi penerapan suatu discharge 

planning pasien stroke iskemik di ruang rawat rawat inap RSWS 

Makassar? 

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengevaluasi penerapan discharge planning pada pasien 

stroke iskemik di ruang rawat inap RSWS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui penerapan discharge planning pada pasien stroke 

iskemik di ruang rawat inap RSWS Makassar. 

b. Menganalisis pengaruh dari penerapan metode baru discharge 

planning terhadap length of stay (LOS)  pasien stroke iskemik di 

ruang rawat inap RSWS Makassar 

c. Menganalisis pengaruh dari penerapan metode baru discharge 

planning terhadap hospital cost pasien stroke iskemik di ruang rawat 

inap RSWS Makassar 



 

 
 

17 

d. Menganalisis pengaruh dari penerapan metode baru discharge 

planning terhadap kesiapan pasien stroke iskemik di ruang rawat 

inap RSWS menghadapi kepulangan 

e. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu 

discharge planning  pada pasien stroke iskemik di ruang rawat inap 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar  

 

E. Manfaat penelitian 

 
 
 

1. Manfaat Ilmiah  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen 

rumah sakit khususnya bidang kajian mutu rumah sakit melalui 

pengujian teori tentang program discharge planning di rumah sakit. 

2. Manfaat Institusi 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam menetapkan kebijakan dan dalam pelaksanaan discharge 

planning dalam rangka peningkatan kualitas rumah sakit. Serta 

bahan pertimbangan dalam evaluasi sistem kerja discharge 

planning di rumah sakit. 
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3. Manfaat Praktis 

 Hal ini merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan 

tinggi yakni penelitian yang menjadi pengalaman berharga bagi 

peneliti dalam melatih diri menggunakan cara berpikir secara 

objektif, ilmiah, kritis, analitik untuk mengkaji teori dan realita yang 

ada di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

19 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Perencanaan Pulang ( Discharge Planning ) 

 
 
1.  Pengertian Discharge Planning 

Discharge planning (perencanaan pulang) adalah serangkaian 

keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian 

asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien 

dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan (Potter & Perry 2005). 

The Royal Marsden (2014) menyatakan bahwa discharge planning 

merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan pasien dan 

perencanaannya dituliskan untuk memfasilitasi keberlanjutan suatu 

pelayanan kesehatan dari suatu lingkungan ke lingkungan lain. 

Perencanaan pulang merupakan proses perencanaan sistematis yang 

dipersiapkan bagi pasien untuk menilai, menyiapkan, dan melakukan 

koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang ada atau yang telah 

ditentukan serta bekerjasama dengan pelayanan sosial yang ada di 

komunitas, sebelum dan sesudah pasien pindah atau pulang (Carpenito 

2002). 

Discharge planning yang efektif seharusnya mencakup pengkajian 

berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang 
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kebutuhan pasien yang berubah-ubah, pernyataan diagnosa 

keperawatan, perencanaan untuk memastikan kebutuhan pasien sesuai 

dengan apa yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan (Kozier 

2004). Discharge planning dilakukan sejak pasien diterima di suatu 

pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana rentang waktu pasien 

untuk menginap semakin diperpendek (Sommerfeld 2016).  

Discharge planning yang efektif seharusnya mencakup pengkajian 

berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang 

kebutuhan pasien yang berubah-ubah, pernyataan diagnosa 

keperawatan, perencanaan untuk memastikan kebutuhan pasien sesuai 

dengan apa yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan (Kozier 

2004). Dapat disimpulkan bahwa Discharge planning merupakan suatu 

proses perencanaan kepulangan klien yang dimulai sejak klien masuk 

rumah sakit hingga klien pulang dan kembali kerumah, untuk 

meningkatkan derajat kesehatan klien dan dilaksanakan secara 

terintegrasi oleh tim pelayanan kesehatan. 

2. Tujuan Discharge Planning 

Discharge planning efektif untuk mendukung perawatan 

kesehatan secara berkesinambungan antara perawatan yang diterima 

di rumah sakit oleh klien dan perawatan saat klien kembali ke rumah 

berdasarkan dengan kebutuhan klien (Lin et al. 2012). Tujuan dari 

discharge planning adalah (Nursalam 2015 ; Lin et al. 2012): 
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a. Mengurangi LOS (Length of stay) 

b. Mengurangi readmission 

c. Meningkatkan koordinasi antar pelayanan kesehatan, memberikan 

kesiapan pada klien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan 

sosial,  

d. Menjamin berlangsungnya perawatan yang berkualitas 

e. Meningkatkan kemandirian bagi klien dan keluarga, meningkatkan 

perawatan lanjut bagi klien,  

f. Membantu sistem pelayanan lainnya dalam melakukan rujukan 

pada klien,  

g. Membantu klien dan keluarga dalam memperbaiki serta 

mempertahankan status kesehatannya melalui pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dimiliki,  

h. Media bertukar informasi antara perawat dan klien, sejak klien 

masuk hingga keluar rumah sakit.  

Secara lebih terperinci The Royal Marsden Hospital (2014) 

menyatakan bahwa tujuan dilakukannya discharge planning adalah:  

a. Untuk mempersiapkan pasien dan keluarga secara fisik dan 

psikologis untuk transfer ke rumah atau ke suatu lingkungan yang 

disetujui.  

b. Menyediakan informasi tertulis dan verbal kepada pasien dan 

pelayanan kesehatan untuk mempertemukan kebutuhan mereka 

dalam proses pemulangan.  
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c. Memfasilitasi proses perpindahan yang nyaman dengan 

memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan 

telah dipersiapkan untuk menerima pasien.  

d. Mempromosikan tahap kemandirian yang tertinggi kepada pasien 

dan keluarga dengan menyediakan serta memandirikan aktivitas 

perawatan diri.  

 

3.  Pemberi dan Penerima Layanan Discharge Planning 

 Discharge planning tidak hanya melibatkan pasien tapi juga 

keluarga, teman-teman, serta pemberi layanan kesehatan (The Royal 

Marsden 2014). Pemberi discharge planning merupakan seluruh bagian 

dari staf kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari perawat, dokter, 

petugas gizi, petugas kesehatan di masyarakat. Pemberi discharge 

planning ini berfungsi sebagai konsultan dalam proses perencanaan 

pulang dalam fasilitas kesehatan, memberikan pendidikan kesehatan, 

kepala ruangan maupun ketua tim memberikan dukungan kepada staf 

perawat di ruangan dalam mengimplementasikan discharge planning 

(Discharge planning association 2016).  Penerima discharge planning 

adalah seluruh klien yang dirawat di rumah sakit serta keluarganya, 

namun dalam kondisi tertentu, klien yang beresiko tidak dapat 

dilakukan discharge planning seperti klien dengan penyakit terminal 

maupun klien yang memiliki kecacatan permanen (Discharge planning 

association 2016; Potter & Perry 2006). 
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4.  Jenis Discharge Planning 

 Menurut nursalam (2015) discharge planning dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis, yaitu:  

a. Conditioning discharge (pulang sementara) 

 Jenis discharge planning ini keadaan pulang sementara atau cuti 

yang dilakukan apabila kondisi klien dalam keadaan baik dan tidak 

terdapat komplikasi. Klien akan dirawat di rumah untuk sementara 

waktu, namun harus tetap ada pengawasan dari pihak rumah sakit 

maupun puskesmas terdekat. 

b. Absolute discharge (pulang mutlak/selamanya) 

 Jenis discharge planning ini adalah pulang mutlak atau selamanya, 

yaitu berakhirnya hubungan antara perawatan klien dan  pihak 

rumah sakit.  

c. Judicial discharge (pulang paksa) 

 Jenis ini adalah pulang paksa, yaitu keadaan dimana klien 

diperbolehkan pulang walaupun dalam kondisi kesehatan yang 

tidak memungkinkan untuk pulang, namun klien tetap dipantau  

oleh pihak rumah sakit dengan melakukan kerjasama dengan pihak 

puskesmas terdekat. 
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5. Komponen Discharge Planning 

 Discharge Planning Association (2008) menyatakan bahwa 

unsur-unsur yang harus ada pada sebuah form perencanaan 

pemulangan antara lain:  

a. Pengobatan di rumah, mencakup resep baru, pengobatan yang 

sangat dibutuhkan, dan pengobatan yang harus dihentikan.  

b. Daftar nama obat harus mencakup nama, dosis, frekuensi, dan 

efek samping yang umum terjadi.  

c. Kebutuhan akan hasil test laboratorium yang dianjurkan, dan 

pemeriksaan lain, dengan petunjuk bagaimana untuk 

memperoleh atau bilamana waktu akan diadakannya.  

d. Bagaimana melakukan pilihan gaya hidup dan tentang 

perubahan aktivitas, latihan, diet makanan yang dianjurkan dan 

pembatasannya.  

e. Petunjuk perawatan diri (perawatan luka, perawatan kolostomi, 

ketentuan insulin, dan lain-lain).  

f. Kapan dan bagaimana perawatan atau pengobatan selanjutnya 

yang akan dihadapi setelah dipulangkan. Nama pemberi 

layanan, waktu, tanggal, dan lokasi setiap janji untuk control.  

g. Apa yang harus dilakukan pada keadaan darurat dan nomor 

telepon yang bisa dihubungi untuk melakukan peninjauan ulang 

petunjuk pemulangan.  
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h. Bagaimana mengatur perawatan lanjutan (jadwal pelayanan di 

rumah, perawat yang menjenguk, penolong, pembantu 

jalan/walker, kanul, oksigen, beserta dengan nama dan nomor 

telepon setiap institusi yang bertanggung jawab untuk 

menyediakan pelayanan.  

6. Proses Pelaksanaan Discharge Planning 

Tahapan pelaksanaan discharge planning menurut NHS Institute 

for Innovation and Improvement dikutip dalam Nursing times (2013) 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan perencanaan sebelum atau pada saat klien masuk 

rumah sakit.  

Dalam perawatan yang efektif, perencanaan pulang dapat dimulai 

sebelum klien masuk yang dan dapat dilakukan dengan penilaian 

risiko saat klien berada di unit rawat jalan atau unit gawat darurat.  

b. Mengidentifikasi apakah klien memiliki kebutuhan yang sederhana 

atau kompleks.  

Pada tahap ini tim multidisiplin melakukan identifikasi penyakit 

yang diderita oleh klien sejak sebelum masuk ke ruangan untuk 

diketahui kemungkinan perubahan penyakit dari sederhana ke 

lebih kompleks.   

c. Mengembangkan rencana manajemen klinis dalam waktu 24 jam 

saat klien masuk rumah sakit.  
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Klien yang masuk rumah sakit akan diterima oleh perawat. 

Keterlibatan dari tim multidisiplin tergantung pada saat 

penerimaan, misalnya, penerimaan klien setelah pukul 5 pm akan 

ditinjau oleh tim perawat untuk hari berikutnya, tergantung pada 

shift kerja perawat. Oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan 

manajemen yang baik. Seluruh perawat yang bertugas pada 

akhirnya harus terlibat dalam proses perawatan dan discharge 

planning klien. 

d. Mengkoordinasikan proses perencanaan atau serah terima klien. 

Dalam melakukan koordinasi proses perencanaan dan serah 

terima klien, sebagian besar pelayanan klinis menggunakan 

sistem koordinasi discharge planning pada perawat koordinator. 

Namun ada beberapa yang menggunakan staf administrasi untuk 

mengkoordinasikan tugas-tugas sederhana, sementara yang lain 

menggunakan perawat, ada beberapa mengalihkan perawat ke 

peran koordinator serah terima klien setiap hari, dan ada pula 

yang berperan sebagai koordinator discharge planning secara 

penuh. Hal yang dapat mendukung koordinasi dari proses 

perencanaan pulang klien adalah Komunikasi, Manajemen kerja 

dan evaluasi.  

e. Menetapkan waktu atau tanggal yang diharapkan dalam 

perencanaan pulang dalam waktu 48 jam setelah klien masuk 

rumah sakit.  
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Menerapkan dan menanamkan waktu dalam perencanaan pulang 

klien adalah hal yang sulit dalam suatu organisasi di rumah sakit. 

Tanggal kepulangan klien harus diperkirakan sedini mungkin. 

Untuk memandu proses discharge palnning, tanggal harus 

ditetapkan  dengan penilaian ulang kemajuan klien terhadap 

rencana pengelolaan klinis  

f. Tujuan dari perkiraan tanggal kepulangan adalah sebagai berikut: 

1) Strategis: untuk memprediksi kapasitas rumah sakit secara 

keseluruhan 

2) Operasional: untuk menilai kemajuan dan hasil dari rencana 

klinis 

3) Individu: bagi klien untuk memahami harapan, keterbatasan 

dan keperluan klien dalam proses discharge planning (Lees 

& Holmes, 2005 dikutip dalam Nursing times, 2013). 

g. Meninjau rencana manajemen pelayanan kesehatan yang 

diberikan setiap hari.  

Sejak klien masuk, telah tersedia rencana pengelolaan klinis. 

Proses perencanaan yang disarankan oleh Badan Kepemimpinan 

dan Inovasi Nasional untuk Kesehatan tahun 2008 adalah tinjauan 

(review), tindakan (action) dan perkembangan (progress).  

h. Melibatkan klien dan keluarga.  

Keterlibatan klien dan keluarga dalam proses discharge planning 

bertujuan untuk mengelola harapan klien / keluarga dan 
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memahami potensi kompleksitas penyakit klien serta tantangan 

yang dihadapi, terutama melibatkannya dalam terapi yang harus 

dipandu sesuai dengan arahan dan tindakan klinis. Melibatkan 

klien membutuhkan pengalaman dan kesabaran bagi perawat 

serta perlu diadakan pertemuan antara klien, keluarga, perawat, 

pihak manajemen dan terapis. 

i. Rencanakan pemulangan atau pemindahan klien setelah lebih 

dari 7 hari.  

Hal ini bergantung pada keterlibatan dari layanan yang 

mendukung kepulangan klien, seperti terapi, X-ray, transportasi, 

dan layanan perawatan di masyarakat sekitar tempat tinggal klien. 

Hal ini juga didukung dari lama hari kerja pelayanan rumah sakit, 

yang nantinya disesuaikan dengan pemulangan klien. 

j. Gunakan checklist perencanaan pulang 48 jam sebelum klien 

dioperkan.  

Checklist telah terbukti sulit untuk dipertahankan. Penggunaan 

checklist dalam suatu organisasi harus dipastikan dengan adanya 

keterlibatan perawatan primer dan sosial. Intinya adalah untuk 

tidak meniru informasi yang ada namun untuk memastikan tahap 

perencanaan dan pra-discharge. 

k. Membuat keputusan untuk serah terima klien setiap hari 

Kepulangan klien yang dilaksanakan oleh perawat bukanlah untuk 

menggantikan peran dari tim multidisiplin dalam pengambil 
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keputusan klinis klien namun akan mendukung tim multidisiplin 

untuk memberikan layanan lebih dari tujuh hari  

Proses pelaksanaan discharge planning di rumah sakit dilakukan 

berdasarkan 5 tahapan sebagai berikut (Slevin, 1986): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pelaksanaan Discharge planning 
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Department for Evaluation in Healthcare Organization  ANAES 

(2001) menggambarkan proses discharge planning  dimulai sejak 

preadmission  sampai hari kepulangan. Hal tersebut terlihat pada gambar 

berikut:  

 

Gambar 4. Proses pelaksanaan Discharge planning ideal  
menurut (ANAES 2001) 
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 Alur proses pelaksanaan discharge planning  menurut Health 

Service Execitive Code of Practice for Integrated Discharge Planning 

(2008) adalah seperti berikut: 

 

Gambar 4. Alur  proses pelaksanaan discharge planning  menurut HES 
Code (2008) 
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Alur pengkajian dalam proses pelaksanaan Discharge planning 

menurut Department of Health (2003) yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur pengkajian proses pelaksanaan Discharge planning 

Proses discharge planning mencakup kebutuhan energi, personal, 

struktural maupun sosial dalam proses pelaksanaannya. Perry dan Potter 

(2005) menyusun format discharge planning sebagai berikut: 
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1) Kaji kebutuhan discharge planning melalui riwayat 
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caregiver meliputi pengkajian fokus pada kesehatan fisik 

pasien, status fungsional, sistem pendukung sosial, sumber 

finansial, nilai kesehatan, budaya dan etnis, tingkat 

pendidikan, serta hambatan dalam perawatan.  

2) Kaji kebutuhan pasien dan caregiver terhadap pendidikan 

kesehatan dan metode pembelajaran yang diminati dalam 

penatalaksanaan perawatan di rumah meliputi penggunaan 

peralatan medis, kemungkinan terjadinya komplikasi dan 

tindakan yang dianjurkan dan dilarang. 

3) Kaji bersama-sama dengan pasien dan caregiver terhadap 

faktor lingkungan (kondisi tempat tinggal) yang menghalangi 

dalam perawatan seperti ukuran ruangan, kebersihan jalan 

menuju pintu, lebar jalan, fasilitas kamar mandi, tangga lantai, 

ketersedian alat yang berfungsi dalam membantu tindakan 

perawatan.  

4) Kolaborasi dengan dokter dan profesi lain dalam mengkaji 

kebutuhan terhadap pelayanan perawatan di rumah yang 

terlatih dengan fasilitas yang lebih baik. 

5)  Kaji persepsi pasien dan caregiver terhadap keberlanjutan 

perawatan kesehatan di rumah dan pernyataan yang belum 

dipahami, seperti kemampuan caregiver dan dalam 

memberikan perawatan kepada pasien.  
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6) Kaji persepsi pasien terhadap masalah kesehatan 

berhubungan dengan pembatasan diri.  

7) Konsultasi dengan tim medis lain (ahli gizi, perawat spesialis, 

perawat home care) tentang kebutuhan setelah pemulangan.  

b. Masalah Keperawatan 

1) Kecemasan.  

2) Kurang pengetahuan terhadap pembatasan perawatan di 

rumah. Pasien mengalami defisit perawatan diri (makan, 

toileting, berpakaian, mandi atau kebersihan).  

3) Stres sindrom akibat perpindahan.  

c. Perencanaan 

1) Pasien atau caregiver mampu menjelaskan perawatan di 

rumah, penatalaksanaan atau pengobatan yang dibutuhkan, 

dan kapan mencari pengobatan akibat masalah yang timbul.  

2) Pasien atau caregiver mampu mendemonstrasikan aktivitas 

perawatan diri.  

3) Kondisi yang membahayakan dan hambatan dalam pergerakan 

pasien dan ambulasi telah dimodifikasi pada setting rumah.  

d. Penatalaksanaan 

1) Persiapan sebelum hari pemulangan pasien  

a) Menganjurkan cara memodifikasi keadaan rumah dalam  

pemenuhan kebutuhan pasien.  
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b) Mempersiapkan pasien dan caregiver mengenai informasi 

tentang sumber pelayanan kesehatan.  

c) Menentukan hambatan dan kemauan untuk belajar, 

mengadakan sesi pengajaran dengan pasien dan keluarga 

secepat mungkin selama dirawat di rumah sakit (tanda dan 

gejala terjadinya komplikasi, kepatuhan terhadap 

pengobatan, kegunaan alat-alat medis, perawatan lanjutan, 

diet, latihan, pembatasan yang disebabkan oleh penyakit 

atau pembedahan) melalui pamflet, buku atau rekaman 

video kepada pasien.  

d) Komunikasikan respon pasien dan caregiver terhadap 

penyuluhan perencanaan pulang pada anggota tim 

kesehatan lain yang terlibat dalam perawatan pasien.  

2) Penatalaksanaan pada hari pemulangan  

a) Beri kesempatan pasien dan caregiver untuk bertanya dan  

b) lakukan diskusi mengenai isu yang berhubungan dengan 

perawatan di rumah serta mendemonstrasikan kemampuan 

perawatan.  

c)  Periksa instruksi pemulangan dari dokter, tindakan terapi, 

dan kebutuhan peralatan medis yang khusus.  

d) Persiapkan kebutuhan yang diperlukan sebelum pasien 

sampai di rumah (tempat tidur rumah sakit, oksigen, feeding 

pump).  
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e) Pastikan pasien dan caregiver telah dipersiapkan 

transportasi menuju ke rumah.  

f) Bantu pasien dan caregiver dalam membereskan barang 

bawaan.  

g) Periksa seluruh ruangan dan laci untuk memastikan barang 

milik pasien. Cek daftar titipan barang berharga yang telah 

ditandatangani oleh pasien, dan instruksikan administrator 

untuk menyampaikan titipan barang berharga milik pasien.  

h) Persiapkan resep obat sesuai dengan instruksi dokter.  

i) Berikan informasi untuk jadwal follow up kontrol.  

j) Hubungi pihak administrasi dalam penyelesaian 

pembayaran.  

k) Siapkan trolly untuk memindahkan barang milik pasien. Kursi  

l) Roda untuk pasien yang tidak mampu ke mobil ambulans.  

m) Bantu pasien menuju kursi roda dan gunakan teknik 

pemindahan dengan baik sampai berada pada transportasi 

yang digunakan.  

n) Kembali ke bagian, dan lengkapi laporkan serta 

memberitahu  

o) Bagian kebersihan untuk membersihkan ruangan pasien.  
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e. Evaluasi 

1) Pasien dan caregiver dapat menjelaskan penyakit yang 

diderita, pengobatan yang dibutuhkan, tanda-tanda fisik atau 

gejala yang harus dilaporkan kepada tim medis.  

2) Pasien atau caregiver dapat mendemonstrasikan 

penatalaksanaan pengobatan dilanjutkan di rumah.  

3) Perawat memperhatikan keadaan rumah, mengidentifikasi 

hambatan yang membahayakan bagi pasien, dan 

menganjurkan perbaikan.  

Proses pelaksanaan discharge planning dari berbagai 

multidisiplin menurut AHRQ (Agency for Healthcare Research & 

Quality) (2013) adalah sebagai berikut: 

1) Person centred practice (PCP): mengatur pendaftaran klien 

 menentukan jalur klinis  memberikan pendidikan 

kesehatan pada klien tentang penyakitnya  berpartisipasi 

dalam tahap DC (discharge care)  memulai pelaksanaan 

DC. 

2) Registered Nursing (RN): melakukan penilaian penerimaan 

 persetujuan pengobatan  memberikan pendidikan 

kesehatan pada klien tentang penyakitnya  memperkuat 

rencana pemulangan / discharge plan. 

3) Discharge Advocate: mengidentifikasi klien yang menjadi 

target  memulai proses discharge harian  memulai 
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setelah dilaksanakannya perencanaan rumah sakit  

mengumpulkan kembali data proses dan hasil pelaksanaan 

discharge  mengumumkan jadwal pemulangan  

melengkapi AHCP (after hospital care plan). 

4) Pharmacy: memverivikasi perintantah Multidisiplin  

membuat MAR (medication discharge plan)  membantu 

persetujuan pengobatan  membantu dan mengajarkan 

tentang obat  memberitahukan pemulangan lewat via 

telepon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur pelaksanaan Discharge planning (Nursalam 2002) 
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7.  Format dokumentasi discharge planning 

Dokumentasi adalah suatu dasar dari tindakan atau keputusan 

yang dilakukan dan merupakan hasil dari asuhan keperawatan 

(Nursalam 2013). Dokumentasi keperawatan merupakan suatu 

catatan yang wajib harus ada, sebagai bukti profesionalisme, bukti 

pencatatan  serta pelaporan dari perawat. Salah satu tindakan 

pelayanan keperawatan yang harus didokumentasikan oleh perawat 

dalam tatanan pelayanan kesehatan adalah discharge planning. 

Berikut adalah beberapa format dokumentasi discharge planning:  

a) Format discharge planning menurut Agency for Healthcare 

Research and Quality (2013)  

Format discharge planning ini merupakan panduan 

perencanaan pulang atau transisi perawatan pasien dari Rumah 

Sakit ke Rumah. Format ini dijadikan sebagai panduan tentang 

langkah dari penerapan perencanaan pulang di rumah sakit. 

Panduan ini pernah diterapkan di Rumah Sakit Advokat Trinity di 

Chicago. Hasil dari penerapan format discharge planning ini 

menunjukkan bahwa 20% kejadian buruk yang terjadi pada 

pasien setelah 30 hari keluar dari rumah sakit, tiga perempat dari 

kejadian ini dapat dicegah dan diperbaiki. Selain itu, keterlibatan 

pasien dan keluarga dalam perencanaan pulang dapat 

memperbaiki kondisi kesehatan pasien dan meningkatkan 

kepuasan pasien. Kelebihan dari format discharge planning ini 
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adalah format ini menguraikan tahapan dari pelaksanaan 

discharge planning sejak hari pertama pasien masuk rumah sakit 

hingga saat hari kepulangan pasien. Dapat dilihat bahwa format 

discharge planning ini lebih terstruktur dan komprehensif. 

Kekurangan format ini belum diketahui hasil penerapannya di 

Indonesia sehingga dibutuhkan modifikasi format apabila 

dilakukan penerapannya di Indonesia Berikut adalah format dari 

discharge planning tersebut:  

 

Gambar 7. Form discharge planning menurut Agency for Healthcare 

Research and Quality (2013) 
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b) Format discharge planning menurut Nursalam tahun 2015   

Format discharge planning ini merupakan format discharge 

planning yang pada umumnya diterapkan di Indonesia. Format ini 

juga digunakan di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Provinsi Jawa  

imur. Kelebihan dari format ini bagi pasien adalah dapat 

meningkatkan kemandirian dan keperawatan berkelanjutan pasien 

saat kembali ke rumah. Namun format ini tidak menunjukkan 

pelaksanaan discharge planning yang komprehensif karena poin 

yang terdapat dalam format hanya menunjukkan pelaksanaan 

rencana pulang yang diberikan hanya pada saat pasien akan pulang 

kerumah. Format ini juga digunakan oleh Rumah Sakit Universitas 

Hasanuddin sebagai resume pulang namun format tersebut tidak 

digunakan lagi oleh rumah sakit sejak awal tahun 2017. Berikut 

adalah format dari discharge planning oleh Nursalam 2015:  

Gambar 8. Form discharge planning menurut Nursalam (2015) 
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c) Format discharge planning menurut The Royal Marsden Manual of 

Clinical Nursing Procedures tahun 2015.  

Format discharge planning ini disebut dengan Single 

Asseessment Process (SAP) yang merupakan panduan perencanaan 

pulang bagi lansia, namun format ini tidak digunakan secara 

komprehensif di Inggris. Format SAP ini dirancang untuk dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa Nursing Health System (NHS) dan layanan 

perawatan sosial memperlakukan lansia sebagai individu yang dapat 

membuat pilihan tentang perawatannya sendiri, dengan menghasilkan 

rencana perawatan yang komprehensif. Kelebihan dari format ini 

adalah kebutuhan dari lansia dapat dinilai secara teliti dan akurat. 

Namun kelemahannya adalah format ini tidak digunakan secara 

komprehensif di Inggris, sehingga memungkinkan bahwa dalam 

penerapannya di Indonesia tidak akan dapat digunakan kepada pasien 

secara umum. Berikut adalah format dari discharge planning menurut 

The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures:  
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Gambar 9. Form discharge planning menurut The Royal 

Marsden Manual Of Clinical Nursing Procedures (2015)  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B. Faktor- faktor yang mempengaruhi Discharge Planning 

 Terdapat beberapa faktor mengakibatkan tidak memadainya 

Dischage Planning saat ini. Faktor-faktor ini terdiri dari Pengetahuan, 

Pengambilan keputusan, fokus pada target, pendekatan secara 

menyeluruh, kordinasi, dan komunikasi (Kamalanathan et al. 2013). 

Beberapa faktor lainnya adalah:  

a. Komunikasi  

Komunikasi yang baik adalah prasyarat untuk 

terkoordinasinya dengan baik perjalanan pasien dimulai dari 

preadmisi hingga kepulangan pasien. Staf yang terlibat dalam 

perencanaan pulang / transfer sering bekerja dalam tekanan yang 

bertentangan dan prioritas antara organisasi, profesi dan pasien, 

perawat dan keluarga.(Health 2003) 

b. Kordinasi  

Aspek penting yang lain dari perencanaan pulang adalah 

perlunya kordinasi dan edukasi (Atwal, 2002). Beberapa literatur 

menunjukkan bahwa  adanya kebingungan mengenai siapa yang 

benar-benar berperan dalam mengkordinasikan perencanaan 

pulang. Sebuah studi eksplorasi deskriptif kuantitatif Australia 

melaporkan bahwa perawat yang bekerja di perawatan tidak 

mengetahui mengenai siapa yang melakukan, dan siapa yang 
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harusnya melaksanakan proses perencanaan pulang (Watts et al, 

2007). 

c. Kolaborasi  

Pengalaman menunjukkan bahwa bekerja secara kolaborasi  

menghasilkan lingkungan terbaik untuk menciptakan dan berbagi 

ide-ide yang akan meningkatkan pelayanan kepada pasien dan 

perawatan mereka. Pendekatan kolaboratif harus mencakup 

perencanaan layanan, pengiriman dan pemberdayaan praktisi 

untuk bekerja dengan cara yang berbeda dan untuk menguji model 

baru pemberian perawatan. Artinya, setiap orang berkomitmen 

untuk mengidentifikasi dan berkontribusi cara meningkatkan 

perjalanan pasien melalui layanan perawatan. Semua pihak dilihat 

sama dan sektor independen memainkan peran kunci (Health 

2003). 

d. Edukasi 

Setelah kepulangan, kebanyakan pasien masih 

membutuhkan pengobatan untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga mereka membutuhkan informasi dan pendidikan. Tahap 

belajar harus dimulai awal selama tinggal di rumah sakit, terutama 

jika mereka harus segera dipulangkan ke rumah mereka sendiri. 

Kebutuhan tersebut mencakup: 

a. Minum obat; 

b. Efek samping; 
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c. Interaksi obat; 

d. Hal yang  harus diwaspadai; 

e. Tanda-tanda untuk mencari bantuan medis yang mendesak; 

f. Cara untuk memastikan kepatuhan  pasien yang baik. 

e. Partisipasi Pasien 

Partisipasi pasien dalam tiap komunikasi harus didorong. 

Selain itu, pasien harus didorong untuk menilai proses perencanaan 

pulang mereka. Hal ini akan membantu staf untuk melakukan 

perubahan praktek di mana diperlukan. Partisipasi pasien dan 

pemahaman dalam proses pemulangan akan membantu mengurangi 

potensi readmisi dan keterlambatan pemulangan. Pastisipasi pasien 

dalam discharge planning di UK berjalan lebih aktif karena secara 

hokum dinyatakan tepat dengan adanya proses dscharge planning 

(Kamalanathan et al. 2013) 

C. Efektivitas discharge planning 

Dari sudut pandang komunitas keperawatan sukses atau 

efektifnya discharge planning  dilihat dari keberlankutan perawatan yang 

dijalankan saat pasien telah keluar dari rumah sakit (Armitage & RN 

2014). Protokol perencanaan pulang untuk pasien usia lanjut di rumah 

sakit telah menunjukkan system yang efektif dalam mengurangi lama 

tinggal (Length of Stay) , kepatuhan terhadap pengobatan dan  komplikasi 

pasca keluar rumah sakit (Mcwllliam & Sangstert 1994) 

Pada penelitian clinical trial yang dilakukan oleh  Mary D naylor, 
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tujuan penelitian dengan menilai efektvitas discharge planning 

komprehensif dan follow up paska kepulangan melalui outcomes 

kesehatan pasien, utilisasi  pelayanan dan biaya kesehatan (Naylor et al. 

2017).   

1.  Length Of Stay (LOS) 

a. Definisi 

LOS (Length of Stay) adalah jumlah lama hari rawat pasien yang 

ditunjukkan dalam catatan di rumah sakit yaitu khusus jumlah hari dari 

tanggal masuknya klien (admission) hingga ke tanggal kepulangan klien 

(discharge) (Alberta Health 2015). LOS dihitung sejak penerimaan klien 

masuk rumah sakit di perawatan rawat inap. Setiap klien dihitung LOS 

berdasarkan jumlah hari antara masuk dan keluarnya klien tersebut dari 

rumah sakit (Ahcancal org 2014).  

ALOS (Average length of stay) adalah rata-rata lama menginap 

atau rata-rata jumlah hari selama klien dirawat di rumah sakit. ALOS 

diukur dengan membagi jumlah total hari perawatan oleh semua klien 

yang ada di rawat inap selama satu tahun dengan jumlah penerimaan 

atau pemulangan, mencakup semua kasus rawat inap (OECD org 2016). 

ALOS sering dianggap sebagai indikator efisiensi dalam 

mengurangi biaya rawat apabila lama rawatnya lebih pendek. Namun, 

pada perawatan intensif walaupun lama rawatnya lebih pendek, 

cenderung membutuhkan biaya yang lebih mahal per harinya. Waktu lama 
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LOS  = Tanggal keluar pasien – Tanggal masuk pasien 

        Total jumlah lama hari perawatan pasien rawat inap (Total LOS) 

ALOS =  

      Totdal jumlah pasien rawat inap yang keluar (hidup dan meninggal) 

rawat yang terlalu pendek atau cepat juga dapat berdampak buruk pada 

hasil kesehatan serta mengurangi kenyamanan dan pemulihan klien 

(Victorian Auditor General 2016). 

Cara untuk menghitung LOS dan ALOS adalah sebagai berikut: 

 

 Rumus  1. Rumus menentukan LOS dan ALOS 

 

  

 

  
 

Sebelum dilakukan perhitungan ALOS, harus diperoleh lebih awal 

data dari jumlah klien yang keluar rumah sakit baik hidup ataupun 

meninggal dalam periode tertentu. Data ini didapatkan melalui catatan 

harian klien yang keluar atau masuk rumah sakit dan mencakup lama hari 

rawat inap dari setiap klien  (Mastrangelo 2014). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Length of Stay  adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dalam 

periode waktu tertentu. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi  LOS 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi LOS adalah sebagai 

berikut (Victorian Auditor General, 2016):  

1) Manajemen kasus intensif 
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 Kasus yang terjadi dalam perawatan intensif cenderung 

memiliki LOS yang memanjang, terutama penilaian saat 

pertama kali  masuk ke ruang intensif, target perawatan dan 

perencanaan pulang (discharge planning) dengan menilai risiko 

dari kasus tersebut. 

 

2) Keterlambatan penjadwalan pemeriksaan 

 Faktor keterlambatan dari penjadwalan pemeriksaan diagnostik 

pada klien juga akan mempengaruhi lama rawat dari klien, 

namun sebaliknya ketepatan waktu dari pemeriksaan akan 

mempercepat LOS. 

3) Akses fasilitas 

 Faktor lainnya yang dapat memperpanjang LOS adalah akses 

yang baik atau buruk dari fasilitas perawatan yang tersedia, 

baik itu fasilitas ruangan, tempat tidur, alat keseahatan yang 

ada di rumah sakit (Philbin et al.1997).  

2.  Hospital Costs 

a. Definisi 

Rumah sakit adalah bagian penting dari sistem pelayanan 

kesehatan karena menyediakan pelayanan kuratif dan didukung 

dengan layanan fasilitas perawatan primer. Menurut Massachusetts 

Hospital Association (2010), biaya rumah sakit mencakup semua 
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kegiatan yang berhubungan dengan bisnis (kesehatan) inti dari 

rumah sakit. Biaya perawatan terkait pasien mencakup biaya 

langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang 

berkaitan langsung dengan pelayanan atau biaya yang ditetapkan 

pada unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan (unit produksi), 

seperti biaya yang dikeluarkan pada pelayanan rawat inap dan rawat 

jalan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang digunakan secara 

tidak langsung yang mendukung kelancaran proses produksi 

(pelayanan), seperti administrasi pasien, teknologi informasi, jasa 

lingkungan, sarana prasarana, transportasi dan sebagainya. Biaya 

perawatan terkait pasien secara konsisten mewakili sekitar 92% dari 

total biaya rumah sakit. 

Pembayaran pelayanan kesehatan oleh BPJS ke fasilitas 

tingkat lanjut diatur dalam peraturan BPJS tahun 2014 yaitu 

menggunakan tarif INA CBG‟s (Indonesia Case Based Groups), 

dimana sistem pembayarannya berdasarkan diagnosa (BPJS 2014). 

Sistem pembayaran dengan menggunakan tarif paket INA CBG‟s 

pada program Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan merugikan 

rumah sakit karena rumah sakit masih tetap menanggung biaya 

perawatan pasien apabila biaya klaim asuransi kesehatan tidak 

memenuhi, terlebih untuk penyakit - penyakit katastropik yang 

merupakan penyakit dengan „high cost, high volume, high risk dan 
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HC (Hospital costs) = Biaya riil RS – klaim asuransi kesehatan 

lama waktu perawatannya (length of stay) yang dikhawatirkan 

terjadinya pembengkakan biaya (Aulia et al. 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto & Sugiarto (2012) 

biaya riil untuk kelompok penyakit katastropik berdasarkan tarif rawat 

inap di rumah sakit adalah bervariasi, tergantung dari kelas rumah 

sakit tersebut. Biaya untuk penyakit jantung berdasarkan tarif rumah 

sakit pada rumah sakit kelas A lebih besar 20 kali dibandingkan 

dengan rumah sakit kelas B. Adapun biaya klaim menurut INACBGs 

untuk penyakit katastropik di rawat inap rumah sakit kelas A adalah 

lebih tinggi dibandingkan dengan semua kelas di rumah sakit, 

dimana biaya untuk penyakit jantung di RS Kelas A 15 kali lebih 

besar dibandingkan biaya di RS Kelas B. Biaya klaim INA-CBGs 

dibandingkan dengan biaya tariff rumah sakit adalah lebih besar 

14,39% baik untuk rumah sakit di kelas A, B maupun RS Khusus. 

Dapat disimpulkan bahwa biaya rumah sakit atau hospital cost 

merupakan selisih dari biaya riil rawat inap pasien dengan besarnya 

klaim asuransi kesehatan pasien, dengan cara perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

Rumus 2. Rumus menghitung Hospital costs 

 
 

 

 

Tujuan dari analisis biaya rumah sakit menurut Lubis (2009) 

yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai biaya dan 
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pendapatan dari suatu bagian atau unit, untuk melihat gambaran 

biaya biaya tetap dan tidak tetap pada unit tersebut, dan untuk 

menggambarkan pendapatan rumah sakit secara umum. Manfaat 

dari proses analisis biaya antara lain sebagai informasi untuk 

kebijakan tarif dan subsidi serta kebijaksanaan pengendalian biaya, 

sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan negosiasi saat akan 

mengadakan kontrak dengan pihak-pihak tertentu dalam 

menggunakan jasa rumah sakit, sebagai pertanggungjawaban 

tentang efektifitas biaya kepada pihak yang berkepentingan, dan 

sebagai dasar untuk perencanaan anggaran yang akan datang. 

b. Faktor yang mempengaruhi biaya rumah sakit 

Menurut Notokusumo (2010), beberapa konsep yang 

digunakan untuk mengurangi biaya-biaya yang akan muncul adalah 

meliputi;  

1) Maximum Length of Stay atau batasan lama hari rawat inap 

(LOS maksimum) yang ditentukan berdasarkan International 

Clasification Disease (ICD) atau Diagnosis Related Group, 

2) Discharge Planning atau Rencana perawatan kepulangan yang 

disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien, dimana 

discharge planning ini harus dilaksanakaan sejak pasien masuk 

rumah sakit hingga dapat ditentukan perawatan lanjutan yang 

akan diterima pasien setelah keluar dari rumah sakit,  

3) Continued Stay Review yaitu kajian secara medis yang 
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dilakukan selama pasien masih dirawat di rumah sakit, namun 

kajian ini dilakukan diluar dari rumah sakit, misalnya 

pembicaraan melalui via telepon antara koordinator rumah sakit 

dengan staf yang mengurus kebutuhan pelayanan kesehatan 

pasien sebelum pelayanan tersebut diberikan. 

3. Kesiapan Pasien Menghadapi Kepulangan 

a. Definisi 

Menurut Martinsusilo (2007), ada dua komponen utama 

dari kesiapan yaitu kemampuan dan keinginan. Kemampuan 

adalah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki 

seorang ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan atau tugas 

tertentu. Sedangkan keinginan berkaitan dengan keyakinan, 

komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan 

tertentu. Kesiapan merupakan kombinasi dari kemampuan dan 

keinginan yang berbeda yang ditunjukkan seseorang pada tiap-

tiap tugas yang diberikan.  Sedangkan menurut Marienne Weiss 

(2007) Kesiapan untuk dikeluarkan dari rumah sakit adalah 

konsep telah digambarkan sebagai perkiraan pasien dan anggota 

keluarga kemampuan untuk meninggalkan fasilitas perawatan 

akut 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan pasien menghadapi pemulangan adalah kemampuan 
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yang mencakup pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

serta keinginan yang mencakup keyakinan, komitmen, dan 

motivasi pasien pasca bedah akut abdomen untuk melakukan 

aktifitas atau kegiatan yang diajarkan serta dianjurkan oleh 

perawat dan klinisi lain.  

b. Kriteria Pemulangan 

Capernito (1999) mengatakan bahwa sebelum pulang pasien 

pasca bedah dan keluarga akan mampu menggambarkan 

pembatasan aktivitas di rumah, menggambarkan penatalaksanaan 

luka dan nyeri di rumah, mendiskusikan kebutuhan cairan dan nutrisi 

untuk pemulihan luka, menyebutkan tanda dan gejala yang harus 

dilaporkan pada tenaga kesehatan, serta menggambarkan 

perawatan lanjutan yang diperlukan. Sedangkan Perry dan Potter 

(2005) mengatakan bahwa pada saat pulang, pasien harus 

mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sumber yang 

dibutuhkan untuk memenuhi perawatan dirinya. 

Kesuksesan tindakan discharge planning menjamin pasien 

mampu melakukan tindakan perawatan lanjutan yang aman dan 

realistis setelah meninggalkan rumah sakit (Perry & Potter 2005). 

Oleh karena itu pasien dinyatakan siap menghadapi pemulangan 

apabila pasien mengetahui pengobatan, tanda-tanda bahaya, 

aktivitas yang dilakukan, serta perawatan lanjutan di rumah (The 

Royal Marsden hospital 2014). Pasien dan keluarga memahami 
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diagnosa, antisipasi tingkat fungsi, obat-obatan dan tindakan 

pengobatan untuk kepulangan, antisipasi perawatan tindak lanjut, 

dan respons yang diambil pada kondisi kedaruratan (Perry & Potter 

2005).  

c. Tingkat Kesiapan 

Martinsusilo (2007) membagi tingkat kesiapan berdasarkan 

kuantitas keinginan dan kemampuan bervariasi dari sangat tinggi 

hingga sangat rendah, antara lain :  

1) Tingkat kesiapan 1 (R1) 

a) Tidak mampu dan tidak ingin, yaitu tingkatan tidak mampu 

dan hanya memiliki sedikit komitmen dan motivasi.   

b) Tidak mampu dan ragu, yaitu tingkatan tidak mampu dan 

hanya  

2) Tingkat kesiapan 2 (R2) 

a) Tidak mampu tetapi berkeinginan, yaitu tingkatan yang 

memiliki sedikit kemampuan tetapi termotivasi dan berusaha. 

b) Tidak mampu tetapi percaya diri, yaitu tingkatan yang hanya 

memiliki sedikit kemampuan tetapi tetap merasa yakin.  

3) Tingkat kesiapan 3 (R3) 

a) Mampu tetapi ragu, yaitu tingkatan yang memiliki kemampuan 

  untuk melaksanakan suatu tugas tetapi tidak yakin dan 

khawatir   untuk melakukannya sendiri.    

b) Mampu tetapi tidak ingin, tingkatan yang memiliki kemampuan 
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 untuk melakukan suatu tugas tetapi tidak ingin 

menggunakan   kemampuan tersebut.  

4) Tingkat kesiapan 4 (R4) 

a) Mampu dan ingin, yaitu tingkatan yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan tugas seringkali menyukai tugas tersebut.    

b) Mampu dan yakin, yaitu tingkatan yang memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan tugas dan yakin dapat melakukannya 

seorang diri.    

D. Konsep penyakit stroke 
1. Pengertian  

Stroke/Gangguan Pembuluh Darah Otak (GPDO) / Cerebro 

Vascular Disease (CVD)/Cerebro Vascular Accident (CVA) adalah 

kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah 

ke sebagian otak (Smeltzer & Brunner 2002). Stroke adalah gangguan 

neurologic mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau 

terbentuknya suplai darah ke otak (Price 1995). Stroke adalah suatu 

keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak 

yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga 

mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian 

(Batticaca 2008). Stroke atau gangguan peredaran darah otak 

(GPDO) merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan 

harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan 

fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya 
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gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan 

kapan saja (Muttaqin 2008). 

Stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan atau gejala 

hilangnya fungsi sistem syaraf pusat fokal atau global yang 

berkembang cepat. Istilah cerebrovaskular disease menunjukkan 

setiap kelainan serebral yang disebabkan karena proses patologis 

pembuluh darah serebral seperti sumbatan pada lumen pembuluh 

darah otak oleh thrombus atau embolus, pecahnya pembuluh darah 

serebri, lesi atau perubahan permeabilitas dinding pembuluh darah 

dan peningkatan viskositas atau perubahan lain pada kualitas darah 

yang menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi keserebral terhambat 

(Ginsberg 2008). 

2. Klasifikasi Stroke  

 Price dan Wilson (1995) mengklasifikasi stroke berdasarkan 

patologi anatomi dan penyebabnya, yaitu :  

a. Stroke Iskemia  

Iskemia serebrum ini menduduki 80 – 85% dari seluruh kasus 

stroke. Penyakit serebrovaskuler iskemia ini dibagi menjadi dua 

kategori besar yaitu kolusi trombolitik dan kolusi embolitik. 

Penyebab pasti stroke iskemia masih belum dapat ditentukan 

dengan pasti. Sekitar 15% stroke iskemia disebabkan oleh stroke 

lakunar. Iskemia serebrum disebabkan karena berkurangnya aliran 
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darah keotak yang berlangsung selama beberapa detik sampai 

beberapa menit, dimana bila terjadi lebih dari beberapa menit akan 

terjadi infark pada jaringan otak.  

b. Stroke Hemorragik   

Stroke hemorragik menduduki 15 – 20% dari semua kasus 

stroke.  Perdarahan intrakranium ini dapat terjadi dijaringan otak itu 

sendiri (parenkim), ruang subarahnoid, subdural atau epidural. 

Stroke jenis ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak 

pada daerah otak tertentu. Biasanya kejadian berlangsung saat 

melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat 

istirahat. Kesadaran pasien umumnya menurun. Perdarahan otak 

dibagi dua, yaitu:  

1) Perdarahan Intraserebral  

Pecahnya pembuluh darah (mikroaneurisma) terutama 

karena hipertensi yang mengakibatkan darah masuk ke dalam 

jaringan otak, membentuk massa yang menekan jaringan otak 

dan menimbulkan edema otak. Peningkatan tekanan intra cranial 

(TIK) yang terjadi cepat, dapat mengakibatkan kematian 

mendadak karena herniasi otak. Perdarahan intraserebral yang 

disebabkan karena hipertensi sering dijumpai di daerah 

putamen, thalamus, pons dan screbelum.  

2) Perdarahan Subarachnoid   

Perdarahan ini berasal dari pecahnya aneurisma berry 
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atau arterivenous malvormation (AVM). Pecahnya arteri dan 

keluar ke ruang subarachnoid menyebabkan TIK meningkat 

mendadak, meregangnya struktur peka nyeri dan vasospasme 

pembuluh darah serebral yang berakibat disfungsi otak global 

(nyeri kepala, penurunan keasadaran) maupun fokal 

(hamiparesis, gangguan hemisensorik, afasio, dll). Pecahnya 

arteri dan keluarganya darah keruang subarachnoid 

mengakibatkan terjadinya peningkatan TIK yang mendadak, 

meregangnya struktur peka nyeri, sehingga timbul nyeri kepada 

hebat. Sering pula dijumpai kaku kuduk dan tanda – tanda 

rangsangan selaput otak lainnya. . 

3. Faktor Risiko Stroke 

Terdapat dua kelompok besar faktor risiko stroke, yaitu faktor 

risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliput usia, 

riwayat keluarga, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi meliputi hipertensi, kadar kolesterol dan lemak 

darah, diabetes melitus, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, penggunaan 

kontrasepsi hormonal, dan obesitas (Price 1995). 
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4. Manifestasi Klinis  

 Stroke dapat menyebabkan berbagai defisit neurologis yang 

bergantung pada lokasi lesi (pembuluh darah mana yang terkena), 

ukuran area yang perfusinya tidak adequate, dan jumlah aliran darah 

kolateral (sekunder atau aksesoris). Defisit sensorik pada pasien stroke 

dapat berupa kerusakan sentuhan ringan atau mungkin lebih berat, 

dengan kehilangan propriosepsi (kemampuan untuk merasakan posisi 

dan gerakan bagian tubuh) serta kesulitan dalam menginterprestasikan 

stimuli visual, taktil dan audiotorius. Defisit visual umum terjadi karena 

jaras visual terpotong sebagian besar pada hemister serebri. Defisit 

visual ini terdiri dari hemianopsia (kehilangan pandangan pada 

setengah bidang pandang pada sisi yang sama), diplopia (penglihatan 

ganda), serta penurunan ketajaman penglihatan.  

5.  Penatalaksanaan  

 Harsono (2000) membedakan penatalaksanaan stroke kedalam 

tahap akut dan paska tahap akut, yang meliputi:   

a. Tahap akut (hari ke 0-14 setelah Onset Penyakit) 

Pada tahap akut ini sasaran pengobatan yaitu menyelamatkan 

neuron yang cedera agar tidak terjadi nekrosis, serta agar proses 

patologis lainnya yang menyertai tidak mengganggu / mengancam 

fungsi otak. Tindakan dan obat yang diberikan haruslah menjamin 

darah keotak adequate dengan pemeliharaan beberapa fungsi 
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diantaranya respirasi yang harus dijaga agar tetap bersih dan 

bebas dari benda asing. Fungsi jantung dengan EKG. Tekanan 

darah juga harus tetap dipertahankan pada tingkat yang optimal 

agar tidak perfusi otak. Kadar gula darah yang tinggi pada tahap 

akut, tidak diturunkan dengan drastis.  

Bila pasien telah masuk dalam kondisi kegawatan dan terjadi 

penurunan kesadaran, maka keseimbangan cairan, elektrolit dan 

asam basa darah harus dipantau dengan ketat. Penggunaan obat – 

obatan untuk meningkatkan aliran darah dan methabolisme otak 

diantaranya adalah obat – obatan anti edema seperti gliserol 10% 

dan kortikosteroid. Selain itu digunakan anti agresiasi trombosit dan 

antikoagulansia. Untuk stroke hemorragik, pengobatan perdarahan 

otak ditujukan untuk hemostatis.  

b. Tahap Paska Akut / Tahap Rehabilitasi   

Setelah tahap akut berlalu, sasaran pengobatan dititik beratkan  

pada tindakan rehabilitasi penderita dan pencegahan terjadinya 

stroke berulang. Rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk 

pemulihan keadaan dan mengurangi derajat ketidakmampuan. Ini 

dilakukan dengan pendekatan memulihkan keterampilan lama, 

untuk anggota tubuh yang lumpuh, memperkenalkan sekaligus 

melatih keterampilan baru untuk anggota tubuh yang tidak 

mengalami kelumpuhan, memperoleh kembali hal – hal atau 

kapasitas yang telah hilang dan diluar kelumpuhan, serta 
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mempengaruhi sikap penderita, keluarga dan therapeutic team.  

Secara umum tujuan rehabilitasi tidak dapat terlepas dari 

pengertian tentang sehat, yaitu keadaan yang meliputi kesehatan 

badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang 

bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan (Harsono 2000). 

Rahabilitasi jangka pendek dikerjakan pada tahap akut dan awal, 

dengan tujuan agar pasien dapat secepat mungkin bangkit dari 

tempat tidur dan bebas dari ketergantungan pada pihak lain, 

terutama dalam melakukan kegiatan sehari – hari . Sedangkan 

tujuan rehabilitasi paska stroke, yaitu : memperbaiki fungsi fotorik, 

bicara, kognitif dan fungsi lain yang terganggu, readaptasi sosial 

dan mental untuk memulihkan hubungan interpersonal dan aktivitas 

sosial, serta dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Program rehabilitasi dimulai segera setelah kondisi medis 

stabil, biasanya dalam waktu 24 hingga 28 jam serangan stroke. 

Program ini dimulai segera setelah tahap akut teratasi. Program 

rehabilitasi awal dimulai dengan pemberian posisi yang tepat bagi 

pasien yang bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh , mencegah 

spastisitas, dan sikap tubuh abnormal, serta pemberian edukasi 

kepada pasien dan keluarga. Tindakan mobilisasi yang akan 

dilakukan perlu menunggu waktu, dengan pola sebagai berikut : 

1) Pasien stroke karena thrombosis atau emboli tanpa 

komplikasi / penyakit lain, mobilisasi dapat dilakukan setelah 
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2-3 hari setelah serangan stroke.  

2) Pasien Stroke dengan perdarahan subarachnoid baru dapat 

melakukan mobilisasi setelah 2-3 minggu.  

3) Pasien Stroke thrombosis / emboli dengan infark miokard tanpa 

komplikasi, program mobilisasi dilakukan pada minggu ketiga, 

namun bila pasien dalam kondisi stabil tanpa aritmia, mobilisasi 

dapat dilakukan dengan hati – hati pada hari kesepuluh.  

4) Stroke yang sedang berkembang (progressing stroke), 

mobilisasi ditunggu sampai stroke menjadi komplitm baru mulai 

diberikan latihan pasif, untuk stroke dengan lesi vertebrata 

besiler, perlu ditunggu sampai 72 jam, sebelum menetapkan 

tidak adanya progresi lagi (stroke permanen)( Harsono 2000). 
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Efektivitas Discharge Planning: 
 
 (J.M.Vinson 1990; M.Naylor 1999) 
1. Readmission  
2  Kepatuhan terhadap pengobatan 
3. Mampu mengenali tanda 

komplikasi 
 
(Armitage & RN 2014; McClelland 
1985)  
1. Perawatan yang 

berkesinambungan 
 
(Bauer et al. 2009) 
1.Health outcomes  
2.Readmission rate  
 
(Health 2003; Mcmartin 2013) 
1 Quality of life 
2 Mortalitas 
3. Readmission 
4. LOS 
5. Kepuasan Pasien 
 
(Hager 2010)  
1. Kesiapan pasien/keluarga 

menghadapi kepulangan 
  
(Shepperd et al. 2008)  
1 Kepuasan pasien 
2. Efek samping  
3. Readmission rate 
4. Hospital cost 

 

Faktor yang mempengaruhi 
Discharge Planning: 
 
(Anthony 1998) 
1 Assesment 
2 Komunikasi 
3. Waktu 
4. Sumber Daya 
5. Partisipasi 
 
(Carroll & Dowling 2007) 
1 Komunikasi 
2.Kordinasi 
3. Edukasi 
4. Partisipasi Pasien 
5. Kolaborasi 
 
(Kamalanathan et al. 2013) 
1 Pengetahuan pasien 
2. Pengambilan Keputusan 
3. Fokus pada target 
4. Pendekatan holistik 
5. Kordinasi 
6.Komunikasi 
 
(Wong et al. 2011) 
1 Kekuatan kebijakan 
2. Kordinasi 
3. Komunikasi 
 
(QNI 2016) 
1.Komunikasi 
2. Kordinasi 
3. Kolaborasi 

 

Proses Discharge 
Planning: 
 
(Perry Potter 2005) 

1. Pengkajian 
2. Masalah  
3. Perencanaan 
4. Pelaksanaan 
5. Evaluasi 

 
(Slevin 2010) 

1. Seleksi 
2. Pengkajian 
3. Perencanaan 
4. Sumber daya pasien & 

keluarga 
5. Implementasi & 

evaluasi 
 

(ANAES 2001) 
1. Preadmission 
2. Admission 
3. During Hospital Stay 
4. Day of Discharged 
 
(HSE 2008) 
1. Preadmission 
2. On Admission 
3. During Patient Stay 
4. 24 hours before discharge 
5. On day of discharge 
6. Post discharge 
 

Gambar 10. Mapping Teori Tentang 
Discharge Planning 

E. Mapping Teori  
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F. Kerangka Teori 

   
 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Efektivitas 
Discharge Planning: 
 
1. Length of Stay 
2. Hospital cost 
3. Kesiapan pasien 

menghadapi 
kepulangan  

4. Readmission rate 
5. Quality of Life 
6. Health Outcomes 

6. Kepuasan pasien 

Faktor-faktor 
Discharge Planning: 

 
1.  Komunikasi 
2.  Kolaborasi 
3.  Kordinasi 
4.  Partisipasi Pasien 
5.  Edukasi 
6.  Waktu 
7.  Sumber Daya 
8.   Pengambilan 

keputusan 
9.   Pendekatan 

holistik 
10. Fokus pada target 
11. Pengetahuan 

pasien 
12. Kebijakan 
13. Assesment 

Proses 
Discharge 
Planning: 

 
1. Preadmission 
2. On Admission 
3. During Patient 

Stay 
4. 24 hours 

before 
discharge 

5. On day of 
discharge 

6. Post discharge 

Gambar 11. Kerangka Teori  Modifikasi Anthony (1998), Carrol (2007), 
Kamalanathan et.al (2013),Wong (2011), Perry &Potter (2005), Shepperd 

et.al (2008), Hager(2010), Department of Health (2003),Mc Martin 
(2013),HES (2008) Bauer (2009) tentang Faktor-faktor, Proses, dan 

Efektivitas Discharge Planning 
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G. Kerangka Konsep 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektivitas Discharge Planning 

Faktor-faktor 
Discharge 
Planning 

Proses  
Discharge 
Planning 

Gambar 12. Kerangka Konsep tentang Faktor-Faktor, Proses, dan 
Efektivitas Discharge Planning 

Length Of Stay 

Hospital Cost 

Kesiapan pasien 
menghadapi 
kepulangan 

X1 X2 

Y1 

Y2 

Y3 
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G. Hipotesis Teoretis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan 

kebenarannya melalui suatu penelitian Berdasarkan beberapa pemaparan 

diatas maka pada penelitian ini diuraikan menjadi beberapa hipotesis, 

antara lain: 

1. Penerapan Discharge Planning dapat menurunkan Length of Stay 

(LOS) (Lingling et al. 2012; Moher et al. 1992; E Neary et al. 2009). 

2. Penerapan Discharge Planning dapat menurunkan Hospital Cost 

(Mistiaen et al. 2007; E Neary et al. 2009; Wales et al. 2012; 

Robinson & Brown 2014) 

3. Penerapan Discharge Planning dapat meningkatkan kesiapan 

pasien menghadapi kepulangan. (Marthalena Siahaan 2009; Weiss 

et al. 2007) 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

penelitian yang mengungkapkan adanya hubungan antara Discharge 

Planning, LOS dan hospital cost diantaranya adalah Lingling S, Jianfeng 

M, Khim Teck dan Ian L (2012) yang berjudul  Improving care transition 

through effective discharge planning and decision  mengemukakan bahwa 

hubungan antara kebijakan discharge, LOS dan readmission adalah 
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nonlinear, tapi ada tradeoff yang signifikan antara LOS dan tingkat 

readmission. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh E. Neary et.al 

(2009) yang berjudul Planned Hospital Discharge: A Strategy for Reducing 

Length of Stay of Very Low Birth Weight (VLBW< 1500G) Infants in NICU, 

hasilnya menunjukkan bahwa discharge planning dapat menurunkan lama 

rawat bayi BBLR di rumah sakit, selain itu dapat menghemat biaya 

perawatan, menurunkan kejadian infeksi nosokomial, dan memberikan 

manfaat pada keluarga.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan Fox et al (2013) tentang 

Effectiveness of early discharge planning in acutely ill or injured 

hospitalized older adults: A systematic review and meta-analysis  

menyebutkan di kesimpulannya bahwa Tidak ada perbedaan yang 

ditemukan pada indeks lama rawat (LOS), kematian atau kepuasan pada 

discharge planning dan perawatan biasa, namun dapat meningkatkan 

kualitas hidup pada pasien dewasa/lansia. Hal yang serupa yang 

menyebutkan tidak ada perbedaan pada length of stay juga disebutkan di 

penelitian Miharu (2015) dan David B Preen et al (2005). 

Penelitian yang memperlihatkan adanya hubungan antara 

discharge planning dan hospital cost terdapat pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mistiaen et al (2007) dengan penelitian metaanalisisnya 

yang berjudul Interventions aimed at reducing problems in adult patients 

discharged from hospital to home: a systematic meta-review, memiliki 

kesimpulan berdasarkan review yang dilakukan pada 15 penelitian yang
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berkualitas, terdapat beberapa intervensi yang memiliki dampak positif. 

Bukti menunjukkan dengan penerapan discharge planning memiliki 

dukungan positif pada status kesehatan pasien, fungsi fisik dan biaya 

rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh Kylie wales et al (2012), hasil 

Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam 

discharge planning dan praktik terapi okupasi. Pengembangan program 

discharge planning yang telah dievaluasi tidak hanya untuk efektivitas  

klinis tetapi efektivitas biaya juga. Penelitian yang dilakukan  James 

Robinson (2014) yang berjudul Quantifying Opportunities for Hospital Cost 

Control: Medical Device memiliki kesimpulan rumah sakit memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan pengurangan biaya dari penerapan 

praktek-praktek lokal terbaik dalam manajemen supply chain manajemen 

dan discharge plan.  

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan 

antara discharge planning dan kesiapan pasien menghadapi kepulangan 

diantaranya adalah tesis yang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan 

Marthalena Siahaan (2009) yang berjudul  Pengaruh Discharge Planning 

yang Dilakukan oleh Perawat Terhadap Kesiapan Pasien Pasca Bedah 

Akut Abdomen Menghadapi Pemulangan Di RSUP H. Adam Malik Medan. 

Hasil analisa data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat 

kesiapan pasien menghadapi pemulangan secara bermakna setelah 

dilakukan discharge planning. Penelitian selanjutnya adalah penlitian yang 
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dilakukan oleh Marianne E Weiss (2007) yang berjudul Hospital Discharge 

in Adult Medical-Surgical Patients. Hasil dari penelitian membuktikan 

bahwa kualitas edukasi discharge planning  merupakan predictor yang 

kuat terhadap kesiapan pasien menghadapi kepulangan. 



 

 
 

76 

Tabel 3. Penelitian terkait discharge planning, length of stay, hospital costs , dan kesiapan pasien menghadapi 

kepulangan 

Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

Lingling, S., 
Jianfeng, M., 
Khim Teck, Y & 
Ian, L.  
(2012) 

Improving care 
transition through 
effective 
discharge 
planning and 
decision 

Untuk 
meminimalkan 
total biaya dan 
biaya siklus setiap 
pasien dalam 
sistem pelayanan 
kesehatan dengan 
menyeimbangkan 
trade off antara 
LOS dan tingkat 
readmission 
melalui keputusan 
kebijakan 
discharge dan 
transisi perawatan 
yang optimal. 

Prosiding 
(simulasi 
model) 

1. Hasil menunjukkan bahwa hubungan 
antara kebijakan discharge, LOS dan 
readmission adalah 
nonlinear, tapi ada tradeoff yang 
signifikan antara LOS dan tingkat 
readmission. Hubungan nonlinear 
menjelaskan tentang mengapa 
readmission begitu sulit untuk 
diprediksi secara real. 

2. Hasil perbandingan solusi antar 
petugas kesehatan untuk 
meminimalkan biaya pasien adalah: 
a. Solusi 1 dianggap sebagai solusi 

terbaik kedua yaitu untuk 
meminimalkan total biaya tahunan 
dalam sistem perawatan kesehatan 
secara keseluruhan dan untuk 
mencapai biaya siklus terendah per 
pasien. 

b. Administrator rawat jalan RS 
memilih solusi 2, untuk 
meminimalkan biaya tahunan rawat 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

jalan RS dengan waktu tunggu 
yang relatif singkat.  

c. Dokter di rawat jalan RS memilih 
solusi 3, yaitu jumlah tagihan untuk 
pasien di rawat jalan RS lebih kecil 
sehingga dapat meningkatkan 
kepuasan pasien dan tingkat 
kematian juga relatif lebih rendah. 

 
 
 
 
 

Mistiaen et al,  
(2007) 
 
 

Interventions 
aimed at reducing 
problems in adult 
patients 
discharged from 
hospital to home: 
a systematic 
meta-review 

Secara sistematis 
melakukan review 
terhadap 
efektivitas 
intervensi yang 
bertujuan untuk 
menurunkan 
masalah paska 
kepulangan 
pasien dari rumah 
sakit 

Systematic 
review 

berdasarkan review yang dilakukan 
pada 15 penelitian yang berkualitas, 
terdapat beberapa intervensi yang 
memiliki dampak positif. Bukti 
menunjukkan dengan penerapan 
discharge planning memiliki dukungan 
positif pada status kesehatan pasien, 
fungsi fisik dan biaya rumah sakit.  
 

Fox, M. T., 
Persaud, M., 

Effectiveness of 
early discharge 

Untuk 
membandingkan 

Systemaic 
review 

1. Sembilan percobaan dengan total 
1.736 peserta. Perbandingan antara 



 

 
 

78 

Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

Maimets, I., 
Brooks, D., 
O'Brien, K., & 
Tregunno, D.  
 
(2013) 

planning in 
acutely ill or 
injured 
hospitalized older 
adults: A 
systematic review 
and meta-
analysis 

efektivitas 
discharge 
planning yang 
dilakukan sejak 
awal dengan 
perawatan biasa, 
dalam 
mengurangi LOS 
dan readmission, 
mengurangi 
mortalitas, 
meningkatkan 
kepuasan & 
kualitas hidup 
lansia yang 
dirawat di rumah 
sakit dengan 
penyakit akut atau 
cedera 

perawatan biasa, discharge planning 
awal yang dikaitkan dengan 
readmissions rumah sakit yang lebih 
sedikit dengan indeks 1-12 bulan 
dikeluarkan dari rumah sakit [Rasio 
risiko (RR) = 0,78, 95% CI = 0,69-
0,90]; dan lama readmission lebih 
rendah dari rumah sakit dalam waktu 
3-12 bulan dikeluarkan dari rumah 
sakit [weighted mean difference 
(WMD) = -2,47, interval kepercayaan 
95% (CI) = -4,13 - -0,81)]. 

2. Tidak ada perbedaan yang ditemukan 
pada indeks lama rawat (LOS), 
kematian atau kepuasan pada 
discharge planning dan perawatan 
biasa, namun dapat meningkatkan 
kualitas hidup pada pasien 
dewasa/lansia. 
 

Miharu 
Nakanishi, 
Junko Niimura, 
Michika 
Tanoue, Motoe 
Yamamura, 

Association 
between length of 
hospital  stay and 
implementation of 
discharge 
planning in acute 

Menilai hubungan 
antara 
implementasi 
discharge 
planning dan 
length of stay 

Retrospective 
crossectional 
study 

Implementasi discharge Planning 
menunjukkan hubungan negatif dengan 
Length of Stay 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

Toyoaki 
Hirataa,Nozomu 
Asukai 
 
(2015) 
 

psychiatric 
inpatients in 
Japan  
 

pada pasien rawat 
inap akut psikiatrik 
di jepang 

David B. Preen, 
Belinda 
E.S.Bailey, Alan 
Wright, Peter 
Kendall, Martin 
Phillips, Joseph 
Hung, Randall 
hendriks, 
Annette Mather, 
Elizabeth 
Williams 

(2005) 

 

Effects of a 
multidisciplinary, 
post-discharge 
continuance of 
care intervention 
on quality of life, 
discharge 
satisfaction, and 
hospital length of 
stay: a 
randomized 
controlled trial  

 

Untuk 
menentukan efek 
dari kordinasi  
discharge 
planning rumah 
sakit , termasuk 
tim multidisplin, 
LOS, pasien- 
dokter, kepuasan , 
prosedur 
pemulangan. 

Prospektif, 
randomized 
controllle 
clinical trial 

1. Adanya perbaikan  yang 
signifikan dalam keterlibatan 
discharge planning, akses 
pelayanan kesehatan, 
kepercayaan diri dengan 
prosedur kepulangan,  

 
2. Peningkatan persepsi terhadap 

kualitas hidup ( status mental)  
dalam satu minggu pertama 
kepulangan.  

3. LOS memperlihatkan tidak ada 
perbedaan diantara kelompok 
pasien. 

David Moher, 
Anthony 
Weinberg, 
Robert Hanlon, 
Karen Runnals 

Effects of a 
medical team 
coordinator on 
length of hospital 
stay  

Untuk 
menentukan efek  
Kordinasi tim 
medis (Discharge 
Planning) 

Randomized 
controlled 
trial 

Pelayanan MTC dalam intervensi 
discharge planning  membatu 
menurunkan rata-rata LOS untuk 
beberapa grup pasien. 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

 
(1992) 

 
 

Terhadap Length 
of Stay (LOS) 
rumah sakit 
pendidikan 

Neary, E., Al-
Assaf, N., Mc 
Dermott, C., 
Sheehan, K.,  
Kirkham, C., 
Corcoran, D., 
Molloy, E., 
McCallion, N., & 
Clarke, T.  
 
(2009) 

Planned Hospital 
Discharge: A 
Strategy for 
Reducing Length 
of Stay of Very 
Low Birth Weight 
(VLBW< 1500G) 
Infants in NICU 

Untuk 
mengevaluasi 
efek dari 
discharge 
planning pada 
lama rawat bayi 
BBLR. 

Retrospektif 
 

Hasilnya menunjukkan bahwa discharge 
planning dapat menurunkan length of 
stay bayi BBLR di rumah sakit, selain itu 
dapat menghemat biaya perawatan, 
menurunkan kejadian infeksi 
nosokomial, dan 
memberikan manfaat pada keluarga. 

Cedric Mabire, 
RN, PhD , 
Christophe 
Büla, MD , 
Diane Morin, 
RN, PhD , 
Celine Goulet, 
RN, PhD 

(2015) 

Nursing 
discharge 
planning for older 
medical inpatients 
in Switzerland: A 
cross-sectional 
study  

 

menggambarkan 
penerapan 
discharge 
planning yang 
biasa digunakan 
pada pasien rawat 
inap dan 
mengetahui 
hubungan antara 
discharge 
planning yang 

Crossectional Hasil penelitian menunjukkan adanya 
hubungan  antara discharge planning  
dan kesiapan pasien. Pasien dengan 
discharge planning yang lebih 
komprehensif memiliki persepsi kurang 
siap menghadapi kepulangan 
Hubungan yang signifikan antara 
discharge planning dan readmission rate 
selama 30 hari paska perawatan 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

komprehensif 
dengan kesiapan 
pasien 
menghadapi 
kepulangan dan 
utilisasi 
penggunaan 
perawatan setelah 
kepulangan 
 

Kylie Wales, 

Lindy Clemson
, 

Natasha A 
Lannin, Ian D 
Cameron, 
Glenn Salked, 
Laura Gitlin, 
Laurance 
Rubenstein, 
Sarah Barras, 
Lynette 
Mackenzie

 
and 

Collette Davies 

(2012) 

Occupational 
therapy discharge 
planning for  

older adults: A 
protocol for a 
randomised trial  

and economic 
evaluation  

 

Mengetahui 
efektivitas klinis 
dari program 
discharge 
planning  dalam 
mengurangi 
kesulitan 
fungsional orang 
yang lebih tua 
pasca perawatan 
percobaan ini juga 
akan memeriksa 
biaya intervensi 
dan biaya 
efektivitas jika 
menggunakan 

randomised 
trial  

 

Hasil Penelitian ini memperlihatkan 
adanya kesenjangan yang signifikan 
dalam discharge planning dan praktik 
terapi okupasi. Pengembangan program 
discharge planning yang telah dievaluasi 
tidak hanya untuk efektivitas  klinis tetapi 
efektivitas biaya juga. 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

discharge 
planning di rumah 
sakit. 

James C. 
Robinson, PhD, 
and Timothy T. 
Brown, PhD  

(2014) 

Quantifying 
Opportunities for 
Hospital Cost 
Control: Medical 
Device 
Purchasing and 
Patient Discharge 
Planning  

 

Untuk mengukur 
potensi 
penurunan biaya 
rumah sakit dari 
adopsi praktek 
lokal terbaik 
dalam supply 
chain manajemen 
dan discharge 
planning. 

Metode 
kuantitatif   

Rumah sakit memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan pengurangan biaya dari 
penerapan praktek-praktek lokal terbaik 
dalam manajemen supply chain 
manajemen dan discharge plan 
Total penghematan biaya rumah sakit 
potensial dari mencapai praktik lokal 
terbaik di harga perangkat dan length of 
stay adalah 14,5% untuk penggantian 
sendi, 18,8% untuk tulang belakang fusi, 
dan 29,1% untuk CRM. 

Marthalena 
Siahaan 

(2009) 

Pengaruh 
Discharge 
Planning yang 
Dilakukan oleh 
Perawat 
Terhadap 
Kesiapan Pasien 
Pasca Bedah 
Akut Abdomen 
Menghadapi 
Pemulangan Di 
RSUP H. Adam 

meneliti pengaruh 
discharge 
planning yang 
dilakukan oleh 
perawat terhadap 
kesiapan pasien 
pasca bedah akut 
abdomen 
menghadapi 
pemulangan di 
RSUP H. Adam 

Quasi 
Experimental 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebelum dilakukan discharge planning 
hampir semua responden (85,7%) 
memiliki tingkat kesiapan 3 dalam 
menghadapi pemulangan yaitu mampu 
tetapi ragu atau mampu tetapi tidak ingin 
melakukan kegiatan yang diajarkan 
setelah berada di rumah. Sedangkan 
lebih dari setengah responden (71.43%) 
memiliki tingkat kesiapan 4 dalam 
menghadapi pemulangan setelah 
dilakukan discharge planning (post test) 
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Peneliti / 
Tahun 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian  

Malik Medan  

 

Malik Medan  

 

yaitu mampu dan ingin atau mampu dan 
yakin melakukan kegiatan yang 
diajarkan setelah berada di rumah. Hasil 
analisa data menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan tingkat kesiapan pasien 
menghadapi pemulangan secara 
bermakna setelah dilakukan discharge 
planning (p value < 0.05).  

 

Marianne e. 
Weiss;  Linda 
b; Lisa Lokken; 
Janice Ancona; 
Joanne Archer; 
Susan Gresser; 
Sue Baird 
Holmessally 
Toma; Anne 
Toy; Teri 
Vegastromberg 

(2007) 

Hospital 
Discharge in 
Adult Medical-
Surgical Patients  

 

Tujuan penelitian 
ini adalah untuk 
mengidentifikasi 
predictor dan 
outcomes  dari 
persepsi pasien 
bedah medis 
terhadap kesiapan 
meghadapi 
kepulangan 

Metode 
kuantitatif 
dengan path 
analysis 

Hasil dari penelitian membuktikan 
bahwa kualitas edukasi discharge 
planning  merupakan predictor yang 
kuat terhadap kesiapan pasien 
menghadapi kepulangan. 

 



 

 
 

84 

 
 

I. Perbedaan Dengan Peneitian Terdahulu 

 
Dalam penelitian in, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian 

terdahulu, antara lain: 

1. Penelitian mengenai evaluasi penerapan discharge planning belum 

pernah dilakukan di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tim discharge 

planning dan pasien stroke Iskemik 

3. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah action 

research  
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J.  Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 
 
 
 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel dan Kriteria Objektif  

 

No 

 

Definisi Teori Definisi Operasional Cara Ukur Alat ukur Kriteria Objektif 

1 Faktor-faktor Discharge Planning  

  Faktor-faktor discharge 
planning adalah faktor atau 

keadaan yang mempengaruhi 
proses perencanaan pulang 
yang terkoordinasi untuk 
memberikan perawatan yang 
diperlukan. (Feather 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hal-hal yang memiliki 
pengaruh dalam  
pelaksanaan program 
perencanaan pulang 
(discharge planning) yang 
efektif 

Template 
Analisis 
Tematik 

Wawancara 
mendalam 
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No 

 

Definisi Teori Definisi Operasional Cara Ukur Alat ukur Kriteria Objektif 

2 Proses Discharge Planning  

  Proses discharge planning 
adalah proses 
mengidentifikasi kebutuhan 
pasien dan perencanaannya 
untuk memfasilitasi 
keberlanjutan suatu 
pelayanan kesehatan dari 
suatu lingkungan ke 
lingkungan lain. (The Royal 
Marsden hospital 2014) 

Suatu proses perencanaan 
kepulangan klien yang 
dimulai sejak klien masuk 
rumah sakit hingga klien 
pulang dan kembali kerumah, 
untuk meningkatkan derajat 
kesehatan klien dan 
dilaksanakan secara 
terintegrasi oleh tim 
pelayanan kesehatan. 

 

Dokumen 
Discharge 
Planning 
 
Pelaksanaan 
di lapangan 

Telaah Dokumen 
 
Observasi di 
lapangan 

1. Terimplementasi: 
Jika form DP terrisi 

lengkap dan  
terlaksana 

2. Tidak 
terimplementasi: 
Jika form DP tidak 
terisi lengkap dan 
tidak terlaksana 

 

3 Length Of Stay (LOS)  

  LOS (Length of Stay) adalah 

jumlah lama hari rawat pasien 
yang ditunjukkan dalam 
catatan di rumah sakit yaitu 
khusus jumlah hari dari 
tanggal masuknya klien 
(admission) hingga ke 
tanggal kepulangan klien 
(discharge) (Health 2015) 

 
 
 

LOS (Length of Stay) adalah  

jumlah lamanya pasien 
dirawat sejak pasien masuk 
rumah sakit hingga pasien 
keluar rumah sakit. 

Studi 
Dokumentasi 
Rekam Medik 

Telaah dokumen 
rekam medik 
Lama perawatan 
(hari) 

1. Sesuai standar  : 
Jika lama 
perawatan ≤ 7 hari 

2. Tidak sesuai 
standar : Jika lama 
perawatan > 7 
hari. 
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No 

 

Definisi Teori Definisi Operasional Cara Ukur Alat ukur Kriteria Objektif 

4 Hospital cost  

  Hospital cost adalah biaya 
rumah sakit mencakup 
semua kegiatan yang 
berhubungan dengan bisnis 
(kesehatan) inti dari rumah 
sakit. (Massachuet Hospital 
Association 2010) 
 

Biaya rumah sakit atau 
hospital cost merupakan 
selisih dari biaya riil rawat 
inap pasien dengan besarnya 
klaim asuransi kesehatan 
pasien 

Tarif RS- Tarif 
Ina CBGs 

Telaah dokumen 
laporan biaya 
perawatan  

1. Sesuai standar: 
Jika biaya yang 
dikeluarkan ≤ dari 
klaim INA-CBG‟s 
menurut kelas 
perawatan 

2. Tidaksesuai 
standar : Jika 
biaya yang 
dikeluarkan > dari 
klaim INA-CBG‟s 
menurut kelas 
perawatan 

 

5 Kesiapan pasien menghadapi kepulangan  

  Kesiapan pasien menghadapi 
kepulangan adalah konsep 
perkiraan  bahwa pasien dan 
anggota keluarga memilki 
kemampuan untuk 
meninggalkan fasilitas 
perawatan akut (Weiss et al. 
2007) 
 

Ksiapan pasien menghadapi 
pemulangan adalah 
kemampuan yang mencakup 
pengetahuan, pengalaman, 
dan keterampilan serta 
keinginan yang mencakup 
keyakinan, komitmen, dan 
motivasi pasien untuk 
melakukan aktifitas atau 
kegiatan yang diajarkan serta 
dianjurkan oleh perawat dan 
klinisi lain. 

Survei 
kesiapan 
pasien 
menghadapi 
kepulangan 

Survei dengan 
skala Likert 
 
Kuisioner 
sebanyak 23 
pertanyaan, 
dengan pilihan 
jawaban: 
4 =  Sangat 
Setuju 
3 =  Setuju 
2 = Tidak Setuju 

1. Tidak Siap :  
Skor 23-57,5 

2. Siap:  
Skor 58,5-92 
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No 

 

Definisi Teori Definisi Operasional Cara Ukur Alat ukur Kriteria Objektif 

1 = Sangat Tidak     
Setuju 
 
a. Skor tertinggi 

(23x4)=92 
b. Skor terendah  

(23x1)= 23 
c. Interval skor 

(92-23)/2=34,5 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mix method yang 

menggunakan action research dengan desain cohort prospective study. 

Action Research merupakan metode penelitian tindakan dengan 

menciptakan pengetahuan baru berdasarkan tindakan dan perubahan 

yang berguna bagi pengembangan pribadi dan profesional staf (Koshy 

2005). Penelitian tindakan (Action Research) mengandung dua kata, yaitu 

penelitian (research) dan tindakan (action). Oleh karena itu kegiatan 

dalam penelitian ini juga ada dua yaitu, melakukan penelitian  dan menguji 

tindakan (Sugiyono 2016). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penerapan 

discharge planning terhadap length of stay, hospital cost, kesiapan pasien 

menghadapi kepulangan dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi discharge planning   pada pasien stroke iskemik di RS 

Wahidin Sudirohusodo Tahun 2017. 
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B. Lokasi dan waktu 

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat braincentre RSUP Wahidin 

Sudirohusodo yang terletak di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-September 2017.  

 

C. Sumber data 

1. Data Primer 

Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil 

wawancara, observasi, dan kuesioner yang diteliti sehingga 

memperoleh keterangan data atas fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen-

dokumen yang berasal dari rumah sakit yang terkait data yang 

menunjang tujuan penelitian. 
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D. Populasi dan sampel 

1. Populasi     

Populasi adalah subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pasien rawat inap dengan diagnosis utama stroke yang dirawat 

di RSWS pada saat dilakukan penelitian.  

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi, menurut Sugiyono 

(2016), untuk penelitian eksperimen sederhana, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Penelitian ini merupakan 

penelitian action research yang menggunakan 2 kelompok untuk 

dibandingkan yang tidak diberikan tindakan (eksperimen) dan kelompok 

yang telah diberi tindakan. Teknik sampling menggunakan systematic 

sampling. 

Tabel 5. Jumlah pasien NHS RSWS Tahun 2014-2015 

Sumber: Data Bagian Rekam Medis RSWS Tahun 2017 

No Tahun 
Jumlah pasien 

NHS 
Rata-rata jumlah pasien 

NHS perbulan 

1 2014 457 38 

2 2015 537 45 

3 2016 486 40 

Total rata-rata 41 
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Besar sampel pada penelitian ini diperoleh dari perkiraan besar populasi 

berdasarkan pasien stroke yang dirawat di RSWS dalam satu bulan, yang 

kemudian dihitung dengan rumus perhitungan besar sampel menurut 

Nursalam 2003. Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus: 

    
 

       
 

    
  

           
 

    
  

     
 

          

       

Keterangan: 

n = Perkiraan besar sampel 

N = Perkiraan besar populasi 

d = Tingkat signifikansi (d=0,05) 

Besar sampel penelitian menurut hasil perhitungan rumus 

sebanyak 20 orang yang kemudian dibagi menjadi 10 orang di tiap 

kelompok eksperimen dan 10 orang kelompok kontrol. 
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Kriteria inklusi merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi 

oleh subyek agar dapat diikutsertakan dalam penelitian. Karakteristik 

sampel yang dimasukkan dalam kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :  

a. Pasien dengan diagnose utama stroke iskemik yang dirawat di 

ruang perawatan.   

b. Pasien yang berumur >30 tahun 

c. Pasien JKN 

d. GCS awal ≥ 7 

e. Skor Hasanuddin  < 15 

f. Tidak ada komplikasi selama perawatan 

g. Penyakit penyerta hipertensi (systole < 200, diastole <100) 

h. Bersedia menjadi responden  

Kriteria eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subyek 

memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian, 

kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah :  

a. Pasien dengan perburukan neurologis, tanda vital tidak stabil  

b. Pasien usia < 30 tahun 

c. GCS awal < 7 

d. Ada komplikasi selama perawatan 

e. Pasien/keluarga menolak untuk menandatangani informed 

consent.  

f. Pasien dengan judicial discharge  atau pulang paksa. 
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g. Pasien yang mengalami gangguan bicara. 

Pada metode kualitatif, untuk menentukan subyek penelitian 

supaya dapat menjaring informasi yang memadai, maka semua informasi 

akan digali langsung dari tim discharge planning (pemberi layanan yang 

melakukan penerapan discharge planning pada pasien stroke). Dalam 

pengambilan sampel untuk data kualitatif, peneliti menentukan kriteria 

inkluasi dan ekslusi. Kriteria inklusi adalah perawat atau dokter yang 

memberikan pelayanan keperawatan di unit rawat inap rumah sakit dan 

bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah 

perawat atau dokter yang menolak menjadi responden. Sampel sumber 

data dipilih secara purposive  dan bersifat snowball sampling. Perubahan 

selama ada di lapangan sangat dimungkinkan selaras dengan 

perkembangan permasalahan yang terjadi. 

E. Pengumpulan data 

Penelitian action research dapat menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Koshy, 2005). 

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) triangulasi 

berupa survey menggunakan kuesioner, FGD, pedoman wawancara, 

observasi dan studi dokumen.  

Pada metode kualitatif dilakukan FGD kepada perawat atau dokter 

untuk penyusunan dan pengembangann penerapan format pelaksanaan 

discharge planning, observasi kepada perawat yang menerapkan 
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discharge planning, wawancara kepada kepala ruangan atau kepala 

bidang yang merupakan penentu kebijakan dan pelaksana discharge 

planning sebagai informasi tambahan terkait penerapan discharge 

planning di rumah sakit, dan studi dokumen sebagai data pelengkap 

terkait data yang terkait efektvitas discharge planning. 

 

F. Instrumen penelitian 

Dalam pengumpulan data kualitatif, instrumen penelitian yang 

digunakan adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen dalam penelitian 

kualitatif, maka peneliti yang menentukan siapa yang tepat digunakan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan analisis kualitatif 

dan selanjutnya menyimpulkan secara kualitatif mengenai faktor- faktor 

discharge planning dan efektivitas discharge planning (Sugiyono 2016) 

Instrumen tambahan sebagai alat bantu bagi peneiti dalam 

melakukan wawancara dan FGD antara lain alat perekam yang digunakan 

untuk merekam informasi yang diberikan oleh informan, pedoman 

wawancara yang berorientasi pada tujuan penelitian, catatan lapangan 

(field note), dan kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan proses 

penelitian. 

Variabel kesiapan pasien menghadapi kepulangan dalam 

efektivitas discharge planning diukur dengan menggunakan instrumen 

kuesioner. Pengukuran yang digunakan dalam proses pengolahan data 

adalah dengan menggunakan skala likert, dimana responden menyatakan 
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tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai objek mengenai 

perilaku obyek, orang, atau kejadian.  

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari jawaban yang 

tersedia, kemudian jawaban diberi skor tertentu. Skor responden 

kemudian dijumlahkan dan jumlah ini diberi skor tertentu. Skor responden 

yang ditafsirkan sebagai posisi responden dalam skala likert: 

Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

Tidak Setuju (TS)   = 2 

Setuju (S)    = 3 

Sangat Setuju (SS)   = 4 

 

G. Prosedur pengumpulan data 

Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan 

berdasarkan tahapan dari siklus action research.  Berikut ini adalah skema 

dari siklus action research: 
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PLAN: 

- Tujuan penelitian, 

kontrak, survey awal, 

wawancara 

1. Gambaran umum 
tentang topik yang 

diteliti 

2. Pengalaman praktik 

sebelumnya 
3. Dirasakan 

masalah/kebutuhan 

akan discharge 

planning 

 

- Pelaksanaan FGD 

dengan hasil 

penyusunan 

format discharge 

planning  

terstruktur 

1. Studi Dokumen :LOS 

& cost  

2. Kuesioner : Kesiapan 

Pasien Menghadapi 

Kepulangan 

3. Wawancara individual 

1. Evaluasi hasil penerapan 

discharge planning terhadap   

pasien stroke iskemik di  

brain centre RSWS  

Persetujuan Etik 

dan Institusi 

OBSERVE: 

- Observasi proses 

tindakan/ survey awal 

- Penerapan strategi solusi 

oleh  klp FGD  

ACT: 

Survei awal berupa 

studi dokumen, 
kuesioner dan 

wawancara 

REFLECT: 

- Hasil refleksi berupa 

catatan penting peneliti 

selama proses siklus I 

REPLAN: 

Penerapan strategi solusi 

oleh kelompok FGD 

A CT: 

Penerapan Discharge 

Planning terstrukur pada 

pasien stroke iskemik di 

brain centre 

OBSERVE: 

- Pengamatan dan 

evaluasi proses 

discharge planning  

terstruktur 

REFLECT: 

- Hasil Refleksi  

selama siklus 2 

 

OBSERVE 

- Memantau 

pelaksanaan  dan 

evaluasi discharge 

planning  

REFLEKSI: 

- Refleksi siklus III 

REPLAN 

- Penerapan strategi 

solusi oleh kelompok 

FGD 

-  

ACT: 

- Praktik ulang 

penerapan discharge 

planning terstruktur 

Data awal dan Survey 

Awal berupa: 

Studi dokumen  LOS dan 

Cost                  

Kuesioner: Kesiapan 

pasien menghadapi 

kepulangan         

Wawancara individual 

 

Diagnosing 
Action 

Planning   
Action 

Taking      
Action 

Evaluation     
Action 

Reflection    
Action 

- Pelaksanaan  

discharge planning  

terstruktur 

SIKLUS II 

SIKLUS III 

Gambar 13. Siklus Action Research Diadaptasi dari model siklus Action Research Kurt Lewin 

(1946) dan Davison et al. (2004) 

SIKLUS I 
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Berdasarkan siklus action research, prosedur pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diagnosing Action 

Pada tahap diagnosing action atau tahap survey awal dalam 

penelitian ini. dilakukan beberapa metode pengumpulan data kualitatif. 

Adapun teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari beberapa metode 

yaitu sebagai berikut: 

1) Studi Dokumen  

Pada studi dokumen akan dilihat data – data penunjang yang ada 

di rumah sakit terkait data discharge planning, length of stay, 

hospital costs, jumlah kunjungan pasien  rawat inap dengan 

diagnosis stroke iskemik di bagian rekam medik RSUP Wahidin 

Sudirohusodo atau melalui SIM RS. Kelengkapan dari 

pengumpulan data ini ditunjang dengan alat perekam dan kamera 

sebagai dokumentasi foto. 

2) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan discharge 

planning yang dilakukan oleh perawat dan dokter, dengan 

mengamati secara langsung proses dari pelaksanaan discharge 

planning yang dilakukan pada pasien stroke di ruang rawat inap 

brain centre, kemudian mencatat semua kejadian hingga pasien 
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dinyatakan pulang, sekaligus mencatat hambatan-hambatan yang 

terjadi. 

3) Kuesioner 

 Kuesioner yang diberikan adalah kuesioner kesiapan pasien 

menghadapi kepulangan untuk pasien atau responden yang 

masih menggunakan DP yang rutin dilaksanakan sebelum 

dilakukannya intervensi tindakan DP terstruktur. 

4)   Wawancara Individual 

 Wawancara individual dilakukan pada siklus awal dengan tujuan 

untunk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai 

penerapan discharge planning  yang selama ini dilakukan di 

RSWS. Jumlah informan dalam wawancara individual ada 5 orang 

yang terdiri dari DPJP, dokter asisten DPJP atau residen neuro, 

kepala ruangan, dan perawat ruangan. Wawancara berlangsung 

30-45 menit, setelah wawancara peneliti mengundang para 

informan untuk berpartisipasi dalam pertemuan FGD untuk 

membahas strategi penyelesaian masalah yang ditemukan pada 

survey awal. 

2. Planning Action 

Tahap perencanaan adalah tahap menyusun strategi tindakan 

yang dilakukan, dimana rencana tindakan pada penelitian ini yaitu 

penerapan discharge planning terstruktur pada pasien dengan penyakit 

stroke dan dilakukan oleh dokter dan perawat pelaksana discharge 
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planning. Pada tahap ini dilakukan FGD kepada beberapa perawat dan 

dokter menangani pasien dengan diagnosa stroke di ruang brain 

centre, sehingga peneliti dapat menilai bagaimana penerapan dari 

discharge planning tersebut. Pada tahapan ini juga dilakukan 

penyusunan dan penyamaan persepsi mengenai format discharge 

planning terstruktur sesuai kesepakatan   Hasil dari analisa data FGD 

dijabarkan dalam bentuk kualitatif dengan menghasilkan kategori 

hingga tema. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan 

FGD 

a. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD (Fosus group discussions) dilakukan kepada 

perwakilan perawat dan dokter yang ada di ruang rawat inap brain 

centre. Pengumupulan data FGD (Focus Group Discussion) 

digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih kaya 

tentang berbagai pengalaman dan pendapat dari interaksi yang 

terjadi antar individu yang ada dalam kelompok diskusi, yang 

berfokus pada aktivitas bersama di antara kelompok individu 

tersebut (Afiyanti & Rachmawati, 2014). Diharapkan dengan metode 

FGD ini dapat membantu para pemberi layanan kesehatan untuk 

mengekspresikan dan menjelaskan pandangan mereka dengan 

cara-cara yang mungkin kurang terjadi dalam wawancara secara 

individual tentang penerapan dari discharge planning (Burns, N., & 

Grove 2007). 
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Pada teknik pengumpulan FGD ini menghasilkan data dari 

suatu kelompok yang berjumlah 8 sampai 10 orang dengan 

karakteristik individu yang sama sehingga memungkinkan adanya 

kesempatan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapatnya.  

Metode ini membutuhkan moderator yang memfasilitasi kelancaran 

dari diskusi. Pada penelitian ini peserta yang hadir terdiri dari 

perawat dan dokter sebanyak 8 orang, terdiri dari 2 orang dokter 

umum dan 6 orang perawat. 

FGD pada penelitian ini berlangsung selama 100 menit. 

Pelaksanaan FGD ini yaitu pada akhir siklus pertama setelah 

pelaksanaan survey awal dan wawancara. Menurut Krueger (1988), 

lamanya FGD adalah 60 hingga 120 menit dalam satu kali FGD, 

dan dapat dilakukan hingga beberapa kali. Pada sesi pertama FGD 

biasanya berlangsung lebih lama dibandingkan pada sesi 

berikutnya. Frekuensi dari FGD ini disesuaikan dengan kebutuhan 

dari penelitian, sumber dana, dan kebutuhan informasi baru 

(Kristiana 2013). Apabila tidak ada lagi informasi baru yang 

ditemukan, maka jumlah sesi FGD dapat diakhiri. Hasil dari 

pengumpulan data FGD akan dicatat dan direkam kemudian 

dibuatkan transkrip hasil wawancara. 

3. Taking Action 

Tahap selanjutnya adalah implementasi rencana tindakan yang 

telah disepakati sebelumnya dalam FGD, yaitu penerapan discharge 
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planning terstruktur. Pada tahap inilah peneliti menilai bagaimana 

perawat dalam menerapkan discharge planning terstruktur pada 

pasien stroke dengan observasi pelaksanaan secara langsung dan 

menggunakan pengembangan format discharge planning yang telah 

disepakati sebelumnya dalam FGD.  

4. Evaluation Action 

Setelah masa implementasi (action taking) dianggap cukup 

kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil 

dari implementasi tadi, dalam tahap ini dilihat bagaimana penerimaan 

program discharge planning terstruktur,  apakah berdampak pada 

efektivitas suatu discharge planning dan dapat digali faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam penerapan suatu discharge planning.  Hal 

tersebut dilihat dari pengumpulan data melalui metode: 

a. Kuesioner 

Instrumen yang digunakan pada tahap evaluation action tiap siklus 

adalah kuesioner sebagai alat pengumpul data hasil evaluasi 

penerapan discharge planning yang dilakukan oleh perawat dan 

dokter. Kuesioner ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebgai berikut: 

1) Bagian pertama 

Pada bagian pertama berisi tentang data demografi atau 

karakteristik responden yang meliputi inisial nama, tanggal 

lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir. 
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2) Bagian kedua 

Pada bagian kedua terdiri dari 23 pertanyaan tentang 

Kesiapan pasien menghadapi kepulangan menurut Readiness 

for Hospital Discharge (RHDS) (Weiss et al. 2007) 

Pengukuran yang digunakan dalam proses pengolahan data 

adalah dengan menggunakan skala likert, dimana responden 

menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai 

berbagai objek mengenai perilaku obyek, orang, atau 

kejadian.  

b. Wawancara Individual 

Wawancara individual pada tahap evaluation siklus 2 dan 3 

bertujuan untuk melihat efektivitas dari penerapan discharge 

planning  terstruktur dalam variabel kesiapan pasien menghadapi 

kepulangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan 

informan untuk mendapatkan informasi secara mendalam 

berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat terperinci namun 

tidak perlu diikuti dengan ketat karena saat proses wawancara, 

pedoman wawancara bisa direvisi setelah wawancara selesai untuk 

menambahkan apabila ada ide baru yang muncul saat proses 

wawancara berlangsung (Afiyanti & Rachmawati 2014). 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak akan 

selalu berurutan sesuai dengan pedoman karena disesuaikan 
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dengan proses wawancara serta jawaban dari setiap partisipan. 

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan untuk melihat 

bahwa jenis data yang dikumpulkan peneliti pada setiap partisipan 

adalah sama. Jenis wawancara ini menggunakan pertanyaan 

terbuka. 

Lama wawancara untuk setiap partisipan dilakukan sekitar 

30 - 45 menit yang dimaksudkan untuk menjaga kejenuhan dari 

partisipan karena waktu yang terlalu lama maka dapat 

mempengaruhi konsentrasi dari partisipan sehingga data yang 

diperoleh juga tidak akan maksimal (Afiyanti & Rachmawati 2014). 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti mengadakan kontrak dan 

membina hubungan saling percaya (rapport) dengan partisipan. 

Rapport berguna agar wawancara lebih terbuka, mengalir dan tidak 

terganggu dengan aktivitas yang harus dilakukan oleh partisipan 

(Saryono & Anggraeni 2013) 

 

5. Reflection Action 

Tahap refleksi adalah tahap melihat gambaran secara kritis 

tentang penerapan discharge planning terstruktur oleh perawat dan, 

dokter (tim discharge planning) faktor- faktor yang mempengaruhi 

discharge planning dan dampak pernerapan program tersebut 

terhadap efektivitas discharge planning. 
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H. Uji validitas instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur.                     

Uji validitas berguna untuk menentukan seberapa cermat suatu alat 

melakukan fungsi ukurannya. Alat ukur validitas yang tinggi berarti 

mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga memberikan keyakinan 

bahwa data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya.  

Dalam menentukan layak atau tidaknya kuesioner, dilakukan 

dengan mengukur korelasi tiap item (skor faktor) dengan skor total. 

Rumus korelasi menggunakan product moment correlation coefficient (r). 

Butir-butir instrumen dianggap valid apabila koefisien korelasi (r hitung) > r 

tabel/ r kritis (Sugiyono, 2016). Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah 

0,628. Hasil uji validitas instrument penelitian ditunjukkan oleh table 

berikut ini: 
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Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian di RSUP Wahidin 
Sudirohusodo, Tahun 2017 

 

No. Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

 

Keterangan 

1 Saya yakin bahwa saya siap untuk 
keluar dari rumah sakit  

0,636 Valid 

2 Saya siap secara fisik untuk keluar 
rumah sakit 

0,636 Valid 

3 Saya merasa nyaman dan tidak nyeri 
hari ini 

0,775 Valid 

4 Saya  merasa kuat hari ini 0,747 Valid 

5 Saya memiliki energi hari ini 0,816 Valid 

6 Saya tidak merasa stress hari ini 0,713 Valid 

7 Saya siap secara emosional untuk 
pulang hari ini 

0,808 Valid 

8 Saya memiliki  kemampuan untuk 
merawat diri saya hari ini (misalnya: 
makan, berjalan, buang air) 

0,764 Valid 

9 Saya mengetahui  tentang perawatan 
yang akan saya jalani setelah keluar 
rumah sakit 

0,808 Valid 

10 Saya mengetahui bagaimana 
melakukan perawatan  terhadap 
kebutuhan pribadi saya (misalnya, 
mandi, kebersihan, makan) 

0,893 Valid 

11 Saya dapat mengurus kebutuhan 
medis saya ( perawatan, obat-
obatan) setelah pulang kerumah 

0,713 Valid 

12 Saya mengetahui  masalah yang 
harus diwaspadai setelah pulang 
kerumah 

0,676 Valid 

13 Saya mengetahui siapa dan kapan 
harus dihubungi jika mendapat   
masalah kesehatan ketika pulang 
kerumah 

0,834 Valid 

14 Saya mengetahui tentang batasan 
(apa yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan untuk dilakukan) 
setelah pulang kerumah 

0,880 Valid 

15 Saya mengetahui rencana  tindak 
lanjut perawatan medis setelah saya 
pulang ke rumah 

0,884 Valid 

16 Saya mengetahui tentang layanan 
dan informasi yang tersedia di 
komunitas sekitar saya setelah saya 
pulang 

0,667 Valid 

17 Saya mampu menangani tuntutan 0,675 Valid 
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kehidupan setelah saya pulang 
18 Saya dapat melakukan perawatan 

pribadi (misalnya, kebersihan, mandi, 
buang air, makan) setelah berada 
dirumah 

0,701 Valid 

19 Saya dapat melakukan perawatan 
medis (misalnya, perawatan  bedah, 
perawatan pernapasan, latihan, 
rehabilitasi, mengambil obat dalam 
jumlah yang benar dan pada waktu 
yang tepat) di rumah 

0,739 Valid 

20 Saya memiliki dukungan emosional 
yang banyak setelah saya pulang 
kerumah 

0,704 Valid 

21 Saya tidak membutuhkan 
pertolongan untuk perawatan pribadi 
saya setelah pulang 

0,734 Valid 

22 Saya tidak membutuhkan 
pertolongan  untuk aktivitas rumah 
tangga ( misalnya memasak, 
mencuci, belanja) setlah pulang 

0,734 Valid 

23 Saya tidak membutuhkan 
pertolongan intuk kebutuhan 
perawatan medis ( perawatan atau 
pengobatan) 

0,746 Valid 

Sumber: Data Primer,2017 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada 

keseluruhan item untuk dalam penelitian ini pada variabel kesiapan pasien 

menghadapi kepulangan dinyatakan valid sehingga seluruh pernyataan 

dapat digunakan untuk penelitian. 
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I. Uji reliabilitas instrumen 

 
Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan atau pernyataan 

yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 

Uji reliabilitas merupakan instrument yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur subjek yang sama maka akan menghasilkan data yang 

sama. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data 

pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan 

atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari 

sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji 

keandalan dilakukan terhadap pertanyaan pertanyaan atau pernyataan-

pernyataan yang sudah valid. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS. Angka 

reliabilitas ditetapkan berdasarkan nilai alpha yang dihasilkan. Apabila 

nilai yang dihasilkan 0,800 – 1,00, maka nilai reliabilitasnya sangat tinggi. 

Jika nilai 0,00 – 0,799 maka nilai reliabilitasnya tinggi. Nilai 0,400 – 0,599 

maka nilainya cukup dan untuk 0,200 – 0,399 nilainya rendah. Selain itu 

jika nilai nya <0,200 maka nilainya sangat rendah. Manfaat diperlukan uji 

reliabilitas ialah untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang 

digunakan sudah konsisten atau tidak. Umumnya, kuesioner yang 

digunakan apabila memiliki koefisien α di atas 0.60. 
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Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian di RSUP Wahidin 
Sudirohusodo, Tahun 2017 

No. Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

Keterangan 

1 Kesiapan Pasien 
Menghadapi Kepulangan  

0,968 Reliabel 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel kesiapan pada 

penelitian ini dinyatakan handal (reliabel) karena memiliki nilai alpha 

cronbach‟s sebesar > 0.600. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa 

pernyataan- pernyataan mengenai variabel-variabel diatas reliabel 

sehingga dapat digunakan selanjutnya untuk penelitian.  

 

J. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS 

kemudian pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Editing, data yang ada pada kuesioner diperiksa kelengkapan 

jawabannya, dan keterbacaan tulisan  

b. Koding, memberikan kode berkenaan dengan memberikan nomor 

atau simbol lainnya bagi jawaban-jawaban yang masuk sehingga 

jawaban dapat dikelompok ke dalam sejumlah kelas atau kategori 
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yang terbatas. Koding dilakukan untuk memberikan kode pada 

atribut dari variabel untuk memudahkan analisa. 

c. Entry, data kemudian diinput kedalam lembar kerja program SPSS, 

untuk masing-masing variabel. 

d. Cleaning, dilakukan pada semua lembar kerja untuk membersihkan 

kesalahan yang mungkin terjadi selama proses input data. Proses ini 

dilakukan melalui analisis frekuensi pada semua variabel. Data 

missing dibersihkan dengan menginput data yang benar. 

e. Tabulating adalah mengelompokkan data sesuai dengan tujuan 

penelitian, kemudian dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan. 

2. Analisis Data 

Pengolahan dan analisa data pada metode action research 

disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan. Tujuan 

dari pengolahan data adalah untuk menghasilkan informasi yang benar 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada data kuantitatif 

menggunakan kuesioner, tahapan analisis data yang dilakukan adalah 

pengelompokkan data, melakukan tabulasi data kemudian melakukan 

penyajian data (Sugiyono, 2016).  

Teknik analisa data pada kuantitatif ini menggunakan statistik 

deskriptif untuk mendeskrisikan atau menggambarkan karaktersitik 

responden dan menggunakan analisa univariat untuk menggambarkan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan, dimana penyajian datanya 
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dalam bentuk narasi dan tabel distribusi frekuensi atau grafik, serta 

perhitungan modus, median, mean.  

Pada analisa data untuk kualitatif yaitu FGD dan wawancara, 

tahapan yang perlu diperhatikan oleh peneliti yaitu harus 

mempersiapkan data terlebih dahulu, mengorganisasikan data baik 

data dalam bentuk transkrip atau foto, melakukan proses koding hingga 

terbentuk tema-tema yang saling berhubungan, membuat ringkasan 

berdasarkan kode-kode yang dihasilkan kemudian mempresentasikan 

data kedalam gambar, tabel maupun materi (Afiyanti & Rachmawati 

2014). 

Analisis data pada pengumpulan data FGD dan wawancara akan 

dilakukan analisis data berdasarkan Colaizz’s Method, 1978 (Saryono & 

Anggraeni 2013). Hal ini dikarenakan pada metode Colaizzi, 

tahapannya cukup sederhana, jelas dan terperinci untuk digunakan 

dalam penelitian. Adapun tahapan proses analisis yang akan dilakukan 

yaitu: 

a. Menggambarkan pengalaman hidup yang diteliti, yaitu 

pengalaman perawat dalam melakukan dokumentasi 

keperawatan. 

b. Mencatat data yang diperoleh yaitu hasil wawancara dengan 

partisipan, kemudian membuat transkripsi dengan merubah dari 

rekaman suara menjadi bentuk tertulis.  
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c. Membaca hasil secara berulang kali dari semua partisipan, 

sehingga peneliti dapat lebih memahami pernyataan-pernyataan 

yang disampaikan oleh partisipan terkait dengan pengalamannya 

dalam melaksanakan dokumentasi DP. 

d. Setelah peneliti mampu memahami pengalaman dari partisipan, 

selanjutnya peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara 

kemudian dipilih pernyataan-pernyataan penting yang sesuai 

dengan tujuan khusus peneliti, sehingga dapat dipilih kata kunci 

dan diberi tanda seperti huruf tebal.  

e. Pernyataan penting yang telah dipilih tadi dibaca kembali untuk 

ditentukan makna dari setiap kata kunci sehingga memudahkan 

peneliti dalam membentuk kategori.  

f. Mengelompokkan data kedalam berbagai kategori untuk 

selanjutnya dipahami secara utuh dan menentukan tema utama 

yang muncul 

g. Mengintegrasikan hasil secara keseluruhan kedalam bentuk 

deskripsi naratif mendalam tentang penerapan DP.  

h. Peneliti kembali ke partisipan untuk klarifikasi data hasil 

wawancara berupa transkip yang telah dibuat, untuk memberikan 

kesempatan kepada partisipan menambahkan informasi yang 

belum diberikan pada saat wawancara pertama atau ada 

informasi yang tidak ingin dipublikasikan dalam penelitian. 
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i. Menggabungkan data yang muncul selama validasi ke dalam 

transkip yang telah disusun peneliti berdasarkan pernyataan 

partisipan. 

K. Keabsahan data 

 
Dalam  metode penelitian kualitatif ini, untuk menguji keabsahan 

data yang telah diperoleh maka akan berkiblat  pada uji yang utama yaitu 

uji kredibilitas data.  Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan 

data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada 

beberapa teknik yang akan dipakai untuk mencapai kredibilitas: teknik 

triangulasi, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, diskusi 

dengan sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. 

L. Etika Penelitian 

Penelitian diawali dengan pengajuan etik penelitian sebelum 

pelaksanaan penelitian dilakukan. Surat rekomendasi persetujuan etik 

dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Komite Etik Penelitian 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 

332/H4.8.4.5.31/PP36- KOMETIK/2017. Selanjutnya surat rekomendasi 

persetujuan etik tersebut digunakan oleh peneliti sebagai lampiran dalam 

pengajuan ijin ke Direktur RSUP Wahidin Sudirohusodo. Menurut Afiyanti 

& Rachmawati (2014), dalam penelitian harus memperhatikan hak-hak 
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dari partisipan dan diyakinkan bahwa  partisipan dilindungi dengan etika 

penelitian, dengan memperhatikan etika dalam penelitian, yaitu:  

1. Lembar pengajuan menjadi responden (Informed Consent)   Dalam 

penelitian ini, peneliti menghargai harkat dan martabat dari 

partisipan dengan cara memberikan kebebasan bagi partisipan 

untuk menentukan apakah ingin ikut berpartisipasi pada penelitian 

ini atau tidak. Peneliti tidak memaksakan kehendak dari partisipan 

apabila sewaktu-waktu partisipan yang tergabung dalam penelitian 

ini merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi lebih lanjut atau ingin 

berhenti terlibat dalam penelitian ini, maka partisipan dapat dengan 

sukarela mengundurkan diri.   Pada setiap pengambilan data, 

peneliti selalu mengawali dengan memberikan penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penelitian ini, kemudian memberikan 

informed consent kepada pasrtisipan. Perawat dan dokter yang 

bersedia untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini langsung 

menandatangani lembar persetujuan. Namun peneliti tetap 

menghormati hak dari partisipan dalam memberikan keputusan 

secara sadar dan sukarela memaksakan kehendak kepada 

partisipan.    

2. Tanpa nama (Anonimity) dan Kerahasian (Confidentiality)  Dalam 

penelitian ini, peneliti tetap menjaga kerahasian dari partisipan 

yang diteliti dengan cara tidak mencantumkan nama partisipan 

pada lembar pengumpulan data dan kuesioner, dan hanya 
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menuliskan kode- kode tertentu yaitu kode P1, P2, P3, dan 

seterusnya pada kuesioner, dan   menggunakan nama samaran 

pada wawancara serta diskusi kelompok.   Semua informasi yang 

telah dikumpulkan dalam penelitian ini dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, disimpan dalam disk yang hanya dapat diakses oleh 

peneliti dan pembimbing. Data yang dilaporkan pada hasil 

penelitian hanyalah data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian 

ini.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum RS Wahidin Sudirohusodo 

 
1. Sejarah Umum RS Wahidin Sudirohusodo 

Sebelum terbentuknya RSUP Dr. wahidin Sudirohusodo ini, 

tepatnya pada tahun 1947 didirikan rumah sakit dengan meminjam 

dua (2) bangsal rumah sakit jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1942 

sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam yang merupakan cikal 

bakal berdirinya Rumah Sakit Umum Dadi. Pada awalnya ditahun 

1957 RSU Dadi yang berlokasi di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 43 

Makassar  ini berfungsi sebagai rumah sakit pemda Tingkat 1 

Sulawesi Selatan, yaitu rumah sakit yang manajemennya diatur oleh 

pemerintah daerah sulawsi selatan. Hingga pada tahun 1992 rumah 

sakit dadi menjadi rumah sakit dengan klasifikasi B. Pengembangan 

pembangunan rumah sakit inipun dipindahkan ke Jl. Perintis 

Kemerdekaan Km. 11 Makassar, Berdekatan dengan Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin. 

Pada tahun 1994 RSU Dadi berubah menjadi Rumah Sakit 

Vertical milik departemen kesehatan dengan nama Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan surat 

keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 540/SK/VI/1994 sebagai rumah 
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sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta sebagai 

rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia.  

Pada tanggal 10 Desember 1995 RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo ditetapkan menjadi rumah sakit unit swadana dan pada 

tahun 1998 dikeluarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1997 

berubah menjadi unit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak ( 

PNBP ). Dengan terbitnya peraturan pemerintah R.I. No. 125 tahun 

2000, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo beralih status kelembagaan 

menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN ) dan sejak tahun 2006 

statusnya berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen 

Kesehatan dengan pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan 

Umum.  

Pada dasarnya nama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo 

memiliki sejarah dimana pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari 

Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia, sekaligus juga sebagai 

peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang pada hari itu didirikan 

organisasi Boedi Oetomo oleh Soetomo, Goenawan 

Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, Soeleman dll. Mereka adalah 

pelajarSchool tot Opleiding van Inlandische Artsen (STOVIA) atau 

sekolah dokter jawa, yang mempunyai cita-cita untuk mengangkat 

derajat bangsanya dari penjajahan kaum penjajah. Berdirinya di salah 

satu ruangan gedung STOVIA, yang sekarang menjadi kampus FKUI 

Jakarta.Sekolah kedokteran STOVIA menjadi saksi bahwa siswa- 
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siswa sekolah kedokteran turut ambil bagian bagi perjalanan sejarah 

bangsa ini.  

Apa yang diusahakan Soetomo dan rekan-rekannya tidak 

terlepas dari idealism seorang Dr.Wahidin Sudirohusodo. Dokter yang 

telah pensiun ini menjadi pemimpin redaksi surat kabar 

“Retnodhumilah” tahun 1901-1906. Melalui surat kabar tersebut, 

Wahidin selalu berusaha membangkitkan pengertian golongan priyayi 

Bumiputera agar memberikan bantuan pada rakyat untuk 

meningkatkan kecerdasan mereka. Caranya adalah dengan 

membentuk Studiefonds atau dana pendidikan. Sekolah-sekolah yang 

sudah ada berdiri lebih ditujukan untuk kepentingan Belanda, yang 

membutuhkan tenaga yang dapat membaca dan menulis dikarenakan 

jika harus selalu mendatangkan tenaga dari Belanda maka memiliki 

ongkos yang terlalu besar. 

Wahidin sendiri adalah lulusan Sekolah Dokter Jawa 

Weltevreden dan selanjutnya menjadi asisten dosen di 

almamaternya.Wahidin pun terjun langsung ke lapangan 

mempropagandakan cita-citanya ke kalangan bangsawan atau priyayi 

Bumiputera. Ia mengadakan perjalanan keliling Jawa menemui 

kalangan elit masyarakat, mengajak mereka ikut aktif memikirkan 

pendidikan bangsa yang masih rendah tingkat kecerdasannya. Ia 

membiayai sendiri perjalanannya tersebut dan pada akihir tahun 1907, 

dalam perjalanan menuju Banten, Wahidin singgah di STOVIA. Ia 
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memaparkan cita-citanya kepada R.Soetomo dan M.Soeradji, kedua 

siswa STOVIA tersebut sangat terkesan oleh segala upaya Wahidin. 

Dari pertemuan inilah Soetomo semakin terbakar untuk mendirikan 

Boedi Oetomo.  

Apa yang dilakukan Dr.Wahidin Sudirohusodo, menunjukkan 

bagaimana peran seorang dokter yang berjuang ikhlas untuk 

kepentingan bangsanya meski untuk itu ia harus menghabiskan harta 

kekayaannya. Dr.Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu 

pahlawan nasional keturunan Sultan Hasanuddin dari Gowa. 

Perjuangan Wahidin dapat direfleksikan dalam kondisi terkini 

khususnya bagi komunitas RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo 

Makassar, dimana kepedulain terhadap kondisi kesehatan masyarakat 

dimana masih tingginya penyakit-penyakit infeksi seperti TB, 

HIV/AIDS dan yang lain, disamping itu meningkat pula kasus penyakit 

metabolik dan keganasan/kanker serta masih tingginya angka 

kematian ibu dan bayi serta kondisi rawan bencana alam khususnya 

di wilayah Indonesia Timur, tetap menjadi fokus utama bagi kita 

semua. Perhatian dan kepedulian itu tidak cukup hanya dengan 

optimalisasi pelayanan di dalam rumah sakit namun juga dalam 

membina rumah sakit-rumah sakit di daerah.  
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2. Visi Misi RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan 

bagaimana RSUP. Dr.. Wahidin Sudirohusodo harus dibawa dan 

berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antsipatif terhadap 

perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang 

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang 

ingin diwujudkan. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi 

RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah: “Menjadi Academic Health 

Center Terkemuka di Indonesia Tahun 2019”.  

Untuk mewujudkan visi tersebut, RSUD Dr. Wahidin 

Sudirohusodo mencanangkan 3 misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian di 

bidang kesehatan yang berkualitas dan komprehensif. 

2. Menumbuhkembangkan sistem manajemen organisasi yang 

efektif. 

3.  Mengampu rumah sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur.  

Perwujudan visi melalui misi organisasi perjalanan panjang ke 

suatu keadaan yang belum pernah dialami. Dalam perjalanan 

tersebut akan dijumpai banyak rintangan, kegagalan dan juga 

keberhasilan.Untuk tetap eksis dalam mencapai visi tersebut maka 

diperlukan suatu semangat besar untuk menempuh perjalan panjang 

tersebut akan terhenti dan gagal untuk mencapai visi yang 

diinginkan.  Semangat besar hanya dimiliki oleh personel organisasi 
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jika mereka memiliki keyakinan dasar yang kuat melalui nilai-nilai 

yang ditanamkan pada setiap personel organisasi.  

Adapun nilai-nilai RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar 

sebagai berikut:  

a. Peduli(Empati) 

b. Profesional   

c. Kerjasama   

d. Integritas  

e. Ramah(kindness)  

f. Inovatif  

Berdasarkan nilai-nilai tersebut diatas serta dalam upaya mencapai 

visi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu motto yang tidak 

saja sebagai suatu hiasan tetapi merupakan perwujudan 

pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Adapun motto RSUP 

Dr.Wahidin Sudirohusodo yaitu: “Dengan Budaya Sipakatau Kami 

Melayani Dengan Hati”  
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B. Hasil Penelitian 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian tentang  evaluasi penerapan 

discharge planning pada pasien stroke iskemik di ruang rawat inap RSWS 

Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian pada bulan 

Mei-September, pasien stroke iskemik yang memenuhi kriteria inklusi 

adalah 30 orang. Dari 30 orang pasien, dipilih 10 pasien sebagai 

kelompok kontrol yang mendapatkan discharge planning  yang rutin di 

rumah sakit dan masing-masing 10 pasien sebagai kelompok intervensi   

pada siklus 1 yaitu kelompok yang diberikan format atau metode baru 

discharge planning, kelompok intervensi dilakukan pada siklus 2 dan 3. 

Kedua kelompok dibandingkan antara kondisi sebelum dan setelah 

pelaksanaan tindakan discharge planning  tersebut dan dianalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning tersebut. 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metodologi action 

research, dimana dalam tahapannya terdiri dari tiga siklus yaitu siklus 

satu, siklus kedua dan siklus ketiga. Masing - masing siklus ini terdiri dari 

Plan (Perencanaan), Act (Tindakan), Observe (Pengamatan) dan Reflect 

(Refleksi). Adapun hasil dari setiap siklus adalah sebagai berikut:   

1. SIKLUS 1 (22 Mei- 13 Juni 2017) 

Siklus 1 merupakan tahap paling awal dalam tahapan action 

research  ini. Pada siklus 1 ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang pelaksanaan discharge planning  di ruang brain 
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centre RSWS. Siklus 1 terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Siklus ini diakhiri dengan pertemuan FGD 

untuk pengembangan strategi  dalam meningkatkan pelaksanaan 

discharge planning. Berikut adalah tahapan dari siklus 1 action 

research: 

a. Plan (perencanaan) 

Pada tahap ini, peneliti berencana melakukan analisa 

masalah melalui  survey awal, wawancara dan FGD terkait 

pelaksanaan discharge planning  rutin yang dilakukan di RSWS.  

Perencanaan survey diperlukan untuk mempersiapkan 

kebutuhan yang akan dibutuhkan pada saat survey. Pada 

tahapan ini, 10 orang responden mengikuti alur discharge 

planning  yang rutin  yang biasa dilakukan di rumah sakit 

kemudian pada hari kepulangan di sebarkan kuesioner kesiapan 

menghadapi kepulangan dan dilihat lama perawatan dan biaya 

selama perawatan  pada SIM RS dan rekam medis pasien. 

Selain itu dilakukan wawancara kepada 5 orang pihak pemberi 

layanan untuk mengetahui pelaksanaan discharge planning  

yang selama ini dilaksanakan. 

b. Act (tindakan) 

Survei awal dilaksanakan sejak tanggal 22 Mei hingga 31 

Juni 2017, pada tahap ini dilakukan survey awal pada 10 

responden di ruang brain centre. Survei awal yang dilakukan 
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antara lain dengan menyebarkan kuesioner kesiapan pasien 

menghadapi kepulangan dan studi dokumen dan lama 

perawatan pada rekam medis dan SIM RS untuk dibandingkan 

pada silus 2 dan 3 dengan kelompok yang telah diberikan 

perlakuan. Kuesioner tersebut diberikan pada semua pasien 

stroke iskemik sebagai kelompok kontrol yang belum diberikan 

perlakuan  kemudian dipilih yang masuk dalam kriteria inklusi, 

Beberapa hari setelah itu dilakukan pengecekan rekam medis 

dan data keuangan pasien mengenai lama perawatan dan biaya  

selama dirawat.  

Selain itu dilakukan pengamatan langsung terhadap rutinitas 

pelaksanaan discharge planning yang selama ini dijalankan di 

RSWS diikuti dengan pelaksanaan wawancara individual kepada 

pihak-pihak terkait, yaitu dokter dan perawat yang memberikan 

pelayanan secara langsung ke pasien.  

c. Observe  (Pengamatan) 

Pada tahap pengamatan ini dilakukan pengamatan terkait 

apa yang telah dilaksanakan pada tahap act (tindakan) yaitu 

survey awal dan wawancara. Setelah pemaparan hasil 

pengamatan, dilakukan pertemuan FGD untuk membahas atau 

menganalisis masalah serta strategi pemecahan masalah. 

Berikut adalah hasil pengamatan penilaian awal : 
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1) Survey Awal 

Survei awal merupakan  pengukuran awal yang 

dilakukan untuk mengetahui kondisi awal responden 

sebelum dilakukan intervensi dalam penelitian. Survei awal 

dalam penelitian ini terdiri dari pengisian kuesioner kesiapan 

menghadapi kepulangan dan studi dokumen lama 

perawatan dan biaya perawatan. 

Tabel 8. Distribusi Karakteristik Responden Tidak 
Terimplementasi metode baru Discharge 
Planning atau kelompok kontrol (siklus 1) Di 
RSUP Wahidin Sudirohusodo Tahun 2017  

 

Karakteristik 
Jumlah 

(n) 
Persen 
(%) 

1. Umur 
<35 
35-45 
46-55 tahun 
>55 tahun 

 
0 
0 
6 
4 

 
0 
0 

60,0 
40,0 

2. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
6 
4 

 
60,0 
40,0 

3. Pekerjaan 
IRT 
PNS/TNI/Polri 
Wiraswasta 
Lainnya 

 
2 
4 
3 
1 

 
20,0 
40,0 
30,0 
10,0 

4. Pendidikan 
SD 
SMP  
SMA 

S1/D3 
S2 keatas 

 
1 
1 
5 
2 
1 

 
10,0 
10,0 
50,0 
20,0 
10,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel 8, diketahui kelompok 

responden kontrol atau yang tidak menggunakan 

discharge planning tertinggi berada pada kelompok 46-

55 tahun yaitu sebanyak 6 orang ( 60%), sedangkan 

kelompok umur >55 tahun yaitu sebnyak 4 orang (40%). 

Pada kelompok responden  yang tidak menggunakan 

discharge planning dominan adalah laki-laki sebanyak 6 

orang ( 60 %) sedangan perempuan sebanyak 4 orang 

(40%). Pekerjaan responden yang tertinggi adalah 

sebagai PNS/TNI/Polri   yaitu sebanyak 4 orang( 40 %) 

dan terendah adalah lainnya yaitu sebanyak 1 orang 

(10%). Pendidikan responden yang terbanyak adalah 

SMA sebanyak 5 orang (50%) dan terendah adalah SD, 

SMP dan S2 keatas dengan masing-masing 1 orang 

(10%). 

a) Length Of Stay (Lama perawatan) 

Lama perawatan atau length of stay adalah lama 

hari rawat pasien dengan diagnosa stroke iskemik di 

Rumah Sakit. Distribusi pasien berdasarkan lama 

perawatan disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 9.  Distribusi Frekuensi Length of Stay Pasien 

NHS RSWS Pada Kelompok  Tidak 

Terimplementasi (kontrol) Discharge 

Planning Tahun 2017 

No
.  

Lama Perawatan Jumlah 
(n) 

Persen 
(%) 

1 Sesuai standar 1 10,0 
2 Tidak sesuai standar 9 90,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden dari kelompok yang terimplementasi 

discharge planning, yang dominan adalah responden 

yang memiliki lama perawatan tidak sesuai standar yaitu 

sebanyak 9 orang (90,0%). Sedangkan responden yang 

memiliki lama perawatan yang sesuai standar yaitu 

sebanyak 1 orang (10%). 

b) Hospital cost (Biaya Perawatan) 

Biaya perawatan adalah jumlah biaya yang 

digunakan pada pasien NHS yang dirawat di rawat inap 

rumah sakit. Distribusi pasien berdasarkan biaya 

perawatan disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 10.  Distribusi Frekuensi Hospital cost Pasien 
NHS RSWS Pada Kelompok Tidak 
Terimplementasi (kontrol) Discharge 
Planning Tahun 2017 

N
o.  

Biaya Perawatan Jumlah 
(n) 

Persen 
(%) 

1 Sesuai standar 2 20,0 
2 Tidak sesuai standar 8 80,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa dari 10 

orang (100%) responden dari kelompok terimplementasi 

discharge planning metode baru, yang dominan adalah 

responden yang memiliki biaya perawatan tidak sesuai 

standar yaitu sebanyak 8 orang (80,0%). Sedangkan 

responden yang memiliki biaya perawatan sesuai 

standar yaitu sebanyak 2 orang (20,0%).  

c) Kesiapan Pasien Menghadapi Kepulangan 

Kesiapan pasien menghadapi kepulangan  adalah 

kesiapan pasien menghadapi pemulangan adalah 

kemampuan yang mencakup pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan serta keinginan yang mencakup 

keyakinan, komitmen, dan motivasi pasien untuk 

melakukan aktifitas atau kegiatan yang diajarkan serta 

dianjurkan oleh perawat dan klinisi lain. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Kesiapan  Pasien NHS 
menghadapi kepulangan di RSUP Wahidin 
Sudirohusodo Pada Kelompok Tidak 
Terimplementasi (kontrol) siklus 1 
Discharge Planning  Tahun 2017 

 

No

.  

Kesiapan menghadapi 

kepulangan 

Jumlah 

(n) 

Persen 

(%) 

1 Tidak siap 6 60,0 

2 Siap 4 40,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden kelompok kontrol dari kelompok yang  tidak 

terimplementasi discharge planning, yang dominan adalah 

responden yang tidak siap menghadapi kepulangan yaitu 

sebanyak 6 orang (60,0 %). Sedangkan responden yang siap 

yaitu sebanyak 4 orang (40,0%). 

2)  Wawancara Individual 

Pada wawancara individual, peneliti melakukan 

wawancara kepada para penyedia layanan yaitu dokter 

penanggung jawab, dokter asisten DPJP (chief residen 

neurology),  kepala ruangan brain centre  RSWS dan perawat 

pelaksana diruangan brain centre. Wawancara ini dilakukan 

pada tanggal 22 Mei 2017 - 31 Mei 2017. Karakteristik 

Informan pada siklus 1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 12 Karakteristik Informan Siklus 1 Action 
Research 

 

No. 
Kode Informan 
Jenis Kelamin 

Jenis Karakteristik 

Pendidikan Usia 
Lama 

Pekerjaan 

1 P1 Magister 

Keperawatan 

40 >5 tahun 

2 P2 Sp.S (K) 59 >5 tahun 

3 P3 Dokter  31 2 tahun 

4 P4 Ners 35 5 tahun 

5 P5 Ners 27 3 tahun 

Sumber : Data Primer,2017 
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Wawancara individual dilakukan analisa data 

menggunakan template analisis.  Tema yang muncul pada 

wawancara individual tentang pelaksanaan discharge 

planning  di ruang brain centre  RSWS dapat dilihat pada tabel 

analisis template berikut ini : 

Tabel 13  Tabel Hasil Wawancara Individual Siklus 1 
pelaksanaan DP rutin di RSWS Tahun 2017 

 
MENGEKSPLORE PELAKSANAAN DISCHARGE PLANNING 

KATA KUNCI KATEGORI SUBTEMA TEMA 
Penerapan Discharge 
Planning sudah 
dilaksanakan di ruang 
brain centre 

Discharge 
Planning telah 
dilaksanakan 

Waktu 
penerapan 
Discharge 
Planning 

Penerapan 
Discharge 
Planning 
Belum 

Optimal 

Hanya dilaksanakan satu 
waktu 

Waktu 
pelaksanaan 
DP 

Diisi pada saat pasien 
masuk dan akan keluar 

Waktu 
pelaksanaan 
DP 

Format belum lengkap 
Ketidak 
lengkapan 
format DP 

Format 
Discharge 
Planning 
Belum 

Lengkap 

Hanya skrining faktor 
risiko pasien 

Format belum 
lengkap 

Tidak ada prosedur 
edukasi/ promosi ke 
pasien  

Format belum 
lengkap 

Hanya diisi oleh dokter 
Belum 
Terintegrasi 

Penerapan 
Discharge 
Planning 

belum 
terintegrasi 

 

Sumber: Data Primer,2017 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat reponden 

tentang pengalaman pelaksanaan discharge planning. 

Responden mengatakan bahwa pelaksanaan discharge 
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planning  telah dilaksanakan rutin di RSWS Makassar berupa 

skrining perencanaan pulang pasien rawat inap. Discharge 

planning  yang dilaksanakan selama ini biasanya dilakukan 

saat pasien telah masuk rawat inap bersamaan dengan 

anamnesis pasien masuk.  

Sebagaimana penyataan pengalaman  beberapa 

informan berikut ini: 

…  kita telah melaksanakan discharge planning selama ini,  

berupa skrining  faktor risiko pasien pulang yang dilakukan pada 

saat pasien telah di rawat inap, tetapi tidak pernah kami lakukan 

promosi kesehatan maupun edukasi mengenai penyakit, kami 

hanya sebatas memberikan pelayanan keperawatan … (P1) 

… Discharge Planning  sudah kita laksanakan karena memang 

sudah ada protap dari Rumah Sakit dan formatnya pun sudah 

ada didalam rekam medis, jadi saat pasien sudah diterima kita 

wajib untuk mengisi perencanaan pulang pasien… (P2) 

…. Sudah ada form discharge planning  didalam rekam medis, 

jadi kami hanya menanyakan atau menginformasikan sebatas 

yang ada di form tersebut…. (P3) 

--- Discharge planning  yang dilakukan disini dilakukan saat 

pasien telah masuk di ruang rawat inap, biasanya yang mengisi 

formnya adalah dokter neuro, karena didalam lembar discharge 

planning  berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai perencanaan 

pulang  pasien yang ditanyakan setelah dilakukan anamnesis 

dan dari hasil pengamatan saya tidak pernah dilaksanakan pada 

ditengah perawatan pasien …. (P4) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai waktu 

pelaksanaan  discharge planning  yang rutin dilaksanakan di 

RSWS, responden menyatakan bahwa dilaksanakan saat pasien 
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telah berada di ruangan brain centre bersamaan dengan 

melakukan anamnesa pasien masuk yang dilakukan pada 24 

jam pertama, beberapa responden juga menyebutkan sebelum 

pasien pulang formnya dilengkapi kembali, namun tidak 

dilakukan pelaksanaan tindakan discharge planning  selama 

perawatan atau secara berkelanjutan. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan partisipan berikut ini: 

… discharge planning kita laksanakan saat pasien telah tiba di 

ruangan ini, paling sering saat dilakukan anamnesa ulang 

diruangan. Formatnya kan berupa skrining faktor risiko, jadi 

sebagian besar bisa diisi saat pasien masuk, kemudian untuk 

pengobatan dan perawatan lanjutan kita langkahi dan diisi 

kemudian saat pasien akan pulang... (P2) 

… kalo mengenai waktu pelaksanaan, kayaknya biasanya dokter 

yang mengisi saat anamnesa di ruangan atau saat terakhir saat 

pasien mau pulang… (P5) 

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai 

pelaksana discharge planning  yang rutin dilaksanakan di RSWS, 

responden menyatakan bahwa format yang tersedia di rekam 

medis  menunjukkan bahwa lembar tersebut harus diisi oleh 

dokter, sehingga dalam pelaksanaan discharge planning  hanya 

dilakukan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

partisipan berikut ini : 

…kalau diruangan ini yang bikin discharge planning  hanya 

dokter, memang untuk formatnya jelas harus diisi oleh dokter, 

jadi pelaksanaan pun juga sepenuhnya dilakukan oleh dokter, 
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ada yang dilakukanlangsung oleh dpjp maupun dibantu oleh 

residen dalam mengisi format discharge planning tersebut, untuk 

perawat yang ada adalah resume perawatan tapi isinya beda 

dengan discharge planning … (P1) 

 

3) FGD 

Berdasarkan hasil analisa masalah dalam proses FGD 

bersama pihak terkait (dokter, kepala ruangan, perawat 

pelaksana Discharge Planning) maka diperoleh beberapa desain 

usulan perbaikan yaitu uji coba format baru Discharge Planning. 

Pada pertemuan ini, DPJP , dokter, kepala ruangan dan perawat 

pelaksana diundang untuk menghadiri pertemuan, pada 

pertemuan tersebut DPJP berhalangan hadir, tetapi masih 

diwakilkan oleh residen sebagai asisten DPJP. DPJP masih 

tetap terlibat karena hasil yang telah dibicarakan pada FGD 

kemudian dilaporkan ke DPJP dan kemudian diberikan masukan 

dan perbaikan sehingga terbentuk format ceklist Discharge 

Planning terstruktur yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Penerapan desain perbaikan dan implementasi discharge 

planning  dilakukan selama jangka waktu 1 siklus sampai 

tercapai 10 responden. Hasil dari FGD, dilaksanakan uji coba 

format discharge planning format baru yaitu DP terstruktur 

dengan melewati beberapa tahapan pertemuan.  

Untuk memastikan diskusi mendalam mengenai isu-isu 

tersebut, serangkaian pertanyaan terbuka dikembangkan. 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi hal berikut: (i) praktik 

saat ini dalam discharge planning (iii) strategi dalam 

pengembangan penerapan discharge planning yang efektif. 

Peserta didorong untuk berdiskusi dan mengungkapkan 

pandangan mereka. 

Tema utama dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

discharge planning belum berjalan secara optimal. Kebutuhan 

untuk menetapkan discharge planning yang sistematis dengan 

protokol yang terstandar perlu diperhatikan. Dari tema sentral 

dalam survey awal ini, diputuskan untuk membuat suatu strategi 

yaitu  membuat format baru discharge planning  terstruktur. 

Pada penyusunan format discharge planning, peneliti 

melakukan pertemuan dengan tim pemberi pelayanan untuk 

bersama-sama mendiskusikan bentuk format discharge planning 

dengan menggunakan beberapa contoh format yang telah 

digunakan di beberapa rumah sakit baik dalam negeri maupun 

luar sebagai bahan referensi.  

Dari beberapa format yang telah didiskusikan, format yang 

dipilih oleh peserta FGD untuk digunakan di ruang rawat inap 

brain centre adalah format dari Agency for Healthcare Research 

and Quality (AHRQ) tahun 2013 untuk konten dan Health Service 

Executive Code for Discharge Planning tahun 2008 diadopsi 

tahapan proses pelaksanaannya, yang kemudian dimodifikasi 
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oleh peserta diskusi untuk disesuaikan dengan keadaan di 

ruangan. Beberapa item dari format discharge planning AHRQ 

dan HSE code ini dihilangkan dan dimodifikasi karena dianggap 

tidak sesuai dengan kondisi di ruangan. 

Pada format discharge planning ini juga disepakati untuk 

ditambahkan poin nomor rekam medis, nama dan tanggal lahir 

pasien, tanggal masuk rawat inap, rencana tanggal pulang dan 

pendidikan. Perbedaan antara format yang telah dimodifikasi 

oleh peserta FGD pada saat diskusi format dan format DP awal 

yang rutin dilaksanakan di rumah sakit selama ini adalah sebagai 

berikut:  
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RENCANA PULANG/ DISCHARGE PLANNING 

SKRINING FAKTOR RISIKO PASIEN PULANG 
    

Rencana Pasien Pulang: Apakah Pasien/Keluarga tahu rencana pulangnya? Ya           

Tidak 

Faktor Risiko Pasien Pulang Ya Tidak  

1.  Apakah pasien tinggal sendiri    

2. Apakah mereka khawatir ketika kembali di 

rumah 

   

3.  Apakah pasien dirumah ada yang merawat    

4.  Bagaimana jenis tempat tinggal pasien  

5. Apakah tempat tinggal pasien ada 

tentangga 

   

6. Apakah pasien memiliki tanggung jawab 

memelihara anak/keluarga? 

   

7. Apakah ketika pulang masih ada perawatan 

lanjutan 

   

8. Apakah pasien pulang dengan jumlah obat 

>6? 

   

9. Apakah pasien mengajukan permohonan 

pendampingan ke rumah sakit? 

   

10. Bagaimana transportasi pasien untuk 

pulang 

   

    

RENCANA PULANG/DISCHARGE PLANNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal/ Jam: Tanda tangan Dokter 

Nama Dokter: 

 

 

NB: Perkiraan lama perawatan dan tindakan yang direncanakan sesuai clinical 

pathway 

Gambar 14. Form discharge planning RSWS tahun 2017 
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LEMBAR DISCHARGE PLANNING / PERENCANAAN PULANG PASIEN STROKE 

(Dilengkapi dalam 24 jam pertama sejak pasien masuk ruang rawat sampai hari pemulangan) 

Nama Pasien: 
 

Diagnosa Medik: 

No. RM: 
Tgl/Bln/Thn Lahir: 
 

Tanggal Dirawat: 

Pendidikan 
 

Rencana Tgl Pulang: 

FASE NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN TTD/Nama 

Pelaksana Ya Tidak 

On 
Admission 
(dilakukan 24 
jam pertama 
sejak pasien 
masuk ruang 

rawat) 

1. Penilaian pasien    

2. Memberikan penjelasan prosedur, risiko dan 

perkiraan outcome kepada pasien 

   

3. Menginformasikan kepada pasien tentang tujuan 

perawatan 

   

4. Mengidentifikasi perkiraan lama perawatan (ELOS)     

5. Mengidentifikasi keluarga/pengasuh pasien saat di 

rumah (lingkungan pasien) 

   

During in 
patient stay 
(dilakukan saat 

pasien 
menjalani 

perawatan di 
ruang 

perawatan) 

     

1. Mendiskusikan terkait penyakit pasien, kebutuhan 

dan maslah yang dapat terjadi dirumah 

   

2. Menjelaskan kekhawatiran pasien saat dirumah    

3. Mengajarkan kebutuhan pasien di rumah dan 

pastikan pasien memahami informasi yang diberikan 

   

4. Mengajarkan latihan ROM, perubahan posisi dan 

teknik relaksasi 

   

24 hours 
before 

discharge 
( 24 jam 
sebelum 

pemulangan 
pasien) 

1. Melakukan evaluasi mengenai pemahaman 

pasien/keluarga terkait penyakit pasien 

   

2. Mendiskusikan kembali pertanyaan pasien & keluaga 

terkait penyakit pasien, kebutuhan dan masalah yang 

terjadi saat dirumah 

   

3. Memberikan brosur atau leaflet tentang penyakit 

pasien serta penjelasannya 

   

On day of 
discharge  

(Hari 
pemulangan 

pasien) 

1. Konfirmasi bahwa pasien fit dan aman untuk pulang    

2. Meninjau dan memastikan pasien memilki daftar obat 

(resep) yang akan dibawa pulang 

   

3. Mengatur kebutuhan perawatan pasien di rumah    

4. Menginformasikan dan memastikan pasien 

mengatahui rencana kontrol lanjut 

   

 
Gambar 15. Form discharge planning yang disusun dalam FGD 

Modifikasi dari Ideal Form discharge planning  Agency for Healthcare 
Research and Quality (2013) dan Health Service Executive Code for 
Discharge Planning (2008) 
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Setelah disusunnya format discharge planning terstruktur, 

selanjutnya disepakati untuk melakukan penerapan format 

discharge planning  terstruktur tersebut kepada pasien  yang 

menjadi responden di ruang rawat inap brain centre. Pertemuan 

FGD juga membentuk tim pelaksana DP sebanyak 5 orang terdiri 

dari 2 orang dokter (residen neuro) dan 3 orang perawat pelaksana. 

Format yang telah disusun ini kemudian diperbanyak dan 

dilampirkan didalam rekam medis pasien yang menjadi sampel 

penelitian. 

 

d. Reflection (Refleksi) 

Selain melihat latar belakang dilakukannya penelitian ini 

yaitu lama perawatan yang lebih panjang dari standar dan 

tagihan RS melebihi tagihan INA CBGs sehingga RS harus 

menanggung perbedaan jumlah tagihan tersebut, Peneliti 

akhirnya mencari strategi untuk menangani masalah tersebut  

dan didapatkan yaitu dengan menerapkan pengurangan variasi  

pelayanan dengan clinical pathway dan menerapkan program 

discharged planning. Refleksi pada survey awal, bahwa dalam 

pelaksanaan discharge planning  yang rutin selama ini masih 

belum terlaksana dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari wawancara individual yang dilakukan untuk mengetahui 

proses pelaksanaan DP yang rutin dilakukan di RSWS. 
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Pada saat wawancara, beberapa partisipan mengatakan 

bahwa pelaksanaan discharge planning dilakukan oleh dokter 

saja dimana discharge planning  yang seharusnya dilakukan oleh 

multidisiplin dan melibatkan berbagai pihak pemberi layanan dan 

pasien. Selain itu alur dan waktu pelaksanaan hanya pada saat 

awal pasien masuk dan sebelum pasien dipulangkan. Kondisi 

pelaksanaan discharge planning yang rutin dilakukan di RSWS 

digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

Gambar  16. Proses Discharge Planning pada siklus 1 

Berdasarkan situasi inilah maka peneliti bersama-sama 

dengan partisipan memutuskan untuk menyusun kembali format 

discharge planning, sebagai panduan atau sarana dalam 

melaksanakan discharge planning di ruangan. Dengan 

dilakukannya pertemuan dan diskusi bersama tim pemberi 

pelayanan, diharapkan dapat melakukan perubahan yang 

bermanfaat dalam memperbaiki proses pelaksanaan discharge 

planning yang selama ini dilakukan dan dapat menjadi masukkan 

Patient Who 
has to go 
hospital 

Admission 
 

Information 
Communica

tion 

Discharge Planning Process 

Day of 
discharge 

 
Information 

 

Patient  
being 
discharged 



 

 
 

140 

bagi pihak rumah sakit demi meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatannya.  

2. SIKLUS 2 (14 Juni- 19 Juli 2017) 

Pada akhir pertemuan siklus satu, telah disepakati bahwa salah 

satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan 

discharge planning  di ruangan adalah dengan penyediaan format 

baru discharge planning. Format discharge planning ini disepakati 

untuk disusun secara bersama-sama. Pelaksanaan metode DP baru 

akan dilaksanakan oleh tim DP. Siklus 2 ini merupakan tahap 

pelaksanaan metode baru discharge planning   oleh tim discharge 

planning dengan menggunakan format yang telah disepakati. 

e. Plan (perencanaan) 

Pada siklus ini akan dilakukan penerapan metode baru 

discharge planning   dengan menggunakan format baru 

discharge planning  dan akan dilihat evaluasinya terhadap lama 

perawatan (LOS), selisih biaya dan kesiapan pasien menghadapi 

kepulangan 

f. Act (tindakan) 

Penerapan format atau metode baru discharge planning 

dilakukan terhadap 10 pasien dengan diagnosa medis utama  

stroke iskemik atau NHS. Pada awalnya disepakati untuk 

diterapkan dalam jangka waktu satu bulan, namun  kesepakatan 
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diubah atas pemikiran keadaan pasien yang masuk ke ruang 

braincentre yang tidak konsisten, sehingga yang diambil adalah 

jumlah sampel maksimal sebanyak 10 pasien yang akan 

diterapkan format baru discharge planning, format tersebut 

dilampirkan pada kesepuluh rekam medis dari responden.  

Pelaksanaan DP mengikuti proses yang sesuai dengan format 

DP terstruktur berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 17. Proses Discharge Planning pada siklus 2 

g. Observe (observasi) 

Pasien yang telah mendapat penerapan metode baru 

discharge planning kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang 

dilakukan seperti halnya pada siklus pertama pada sampel 

kontrol yaitu kesiapan pasien menghadapi kepulangan, lama 

perawatan (LOS) dan selisih biaya perawatan.  

Pada tahap observasi ini, peneliti  melakukan pengamatan 

hasil penerapan  discharge planning dengan menggunakan 

format baru yang telah disepakati sebelumnya dengan 

membandingkan kondisi sebelum dan setelah tindakan 
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discharge planning. Setelah pengambilan data kelompok 

kontrol di siklus 1, maka selanjutnya dilakukan pengambilan 

data-data untuk kelompok intervensi setelah diberikan program 

discharged planning  terstruktur pada siklus kedua ini.  

Distribusi karakteristik responden dari kelompok 

terimplementasi discharge planning  siklus 2 disajikan pada 

tabel  berikut: 

Tabel 14. Distribusi Karakteristik Responden kelompok 
intervensi/ Terimplementasi Discharge Planning 
(siklus 2) Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Tahun 
2017   

Karakteristik Jumlah (n) Persen (%) 

1. Umur 
<35 
35-45 tahun 
46-55 tahun 
>55 tahun 

 
0 
0 
2 
8 

 
0 
0 

20,0 
80,0 

2. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
3 
7 

 
30,0 
70,0 

3. Pekerjaan 
IRT 
PNS/TNI/Polri 
Wiraswasta 
Lainnya 

 
4 
2 
2 
2 

 
50,0 
20,0 
20,0 
10,0 

4. Pendidikan 
SD 
SMP  
SMA 
S1/D3 
S2 keatas 

 
2 
2 
4 
2 
0 

 
20,0 
20,0 
40,0 
20,0 

0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 14, diketahui kelompok responden 

yang menggunakan discharge planning pada siklus pertama 

tertinggi berada pada kelompok >55 tahun yaitu sebanyak 8 
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orang ( 80%), sedangkan kelompok umur 46-55 tahun yaitu 

sebanyak 2 orang (20%). Pada kelompok responden  yang  

menggunakan discharge planning dominan adalah perempuan 

sebanyak 7 orang ( 70 %) sedangan laki-laki sebanyak 3 orang 

(30%). Pekerjaan responden yang tertinggi adalah sebagai IRT  

yaitu sebanyak 4 orang( 50 %) dan terendah adalah lainnya, 

PNS/TNI/Polri, wiraswasta yaitu masing-masing sebanyak 2 

orang (20%). Pendidikan responden yang terbanyak adalah 

SMA sebanyak 4 orang (40%) dan terendah  SD , SMP dan 

S1/D3   yaitu masing- masing 2 orang (20%). 

1) Length Of Stay ( lama perawatan ) 

Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan dari 

kelompok terimplementasi discharge planning pada siklus 

kedua disajikan pada tabel 15 berikut:  

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Lama Perawatan Pasien 
stroke iskemik RSUP Wahidin Sudirohusodo 
Pada Kelompok Intervensi/Terimplementasi 
Discharge Planning (siklus 2) Tahun 2017 

 

No
.  

Lama Perawatan Jumlah (n) Persen (%) 

1 Sesuai standar 4 40,0 
2 Tidak sesuai standar 6 60,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan tabel 15, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden kelompok kontrol dari kelompok yang 

terimplementasi discharge planning, yang dominan adalah 
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responden yang memiliki lama perawatan tidak sesuai 

standar yaitu sebanyak 6 orang (60,0 %). Sedangkan 

responden yang memiliki lama perawatan yang sesuai 

standar yaitu sebanyak 4 orang (40,0%). 

2) Biaya perawatan 

Distribusi pasien berdasarkan Biaya perawatan dari 

kelompok terimplementasi discharge planning siklus kedua 

disajikan pada tabel 16 berikut: 

Tabel 16.  Distribusi Frekuensi Biaya Perawatan Pasien 

stroke RSUP Wahidin Sudirohusodo Pada 

Kelompok  Intervensi / Terimplementasi 

Discharge Planning  (siklus 2) Tahun 2017 

 

No Biaya Perawatan Jumlah (n) Persen (%) 

1 Sesuai standar 4 40,0 
2 Tidak sesuai standar 6 60,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan tabel 16,  dari 10 orang (100%) responden 

dari kelompok terimplementasi discharge planning, 6 orang 

memiliki biaya perawatan yang tidak sesuai standar dan 4 

orang memiliki biaya perawatan yang sesuai standar. 

3) Kesiapan Pasien Menghadapi Kepulangan 

Distribusi pasien berdasarkan kesiapan menghadapi 

kepulangan dari kelompok terimplementasi discharge 

planning siklus pertama disajikan pada tabel 17  berikut:  
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Tabel 17.  Distribusi Frekuensi Kesiapan Pasien stroke 

iskemik dalam menghadapi kepulangan di 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Pada Kelompok 

Intervensi/ Terimplementasi Discharge 

Planning  (siklus 2) Tahun 2017 

 

No. Kesiapan Menghadapi 
Kepulangan 

Jumlah (n) Persen (%) 

1 Tidak Siap 1 10,0 
2 Siap 9 90,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden dari kelompok terimplementasi discharge 

planning, 9 orang siap menghadapi kepulangan dari rumah 

sakit  dan 1 orang tidak siap meghadapi kepulangan dari 

rumah sakit. 

h. Reflection (Refleksi)  

Refleksi selama kegiatan penerapan discharge planning  

siklus kedua, peneliti melihat format discharge planning yang 

dilampirkan di bagian rekam medis sampel penelitian yaitu 

sebanyak 10 pasien, tim penyedia layanan berusaha 

melaksanakan discharge planning  sesuai dengan format yang 

disusun tersebut. Walaupun kadang perawat, maupun dokter 

mengalami kendala dalam penyampaian informasi kepada 

pasien, namun mereka tetap berusaha semaksimal mungkin 

untuk dapat menerapkan discharge planning ini dengan baik. 



 

 
 

146 

Refleksi terhadap hasil penerapan pun juga terlihat dari 

adanya perbedaan hasil pengamatan pada lama perawatan, 

biaya perawatan dan kesiapan pasien menghadapi kepulangan 

antara kelompok kontrol pada siklus pertama dan kelompok yang 

telah mendapatkan intervensi pada siklus kedua ini. Namun 

peneliti merasa masih perlu dilakukan pengujian terhadap 

konsistensi hasil yang didapatkan pada siklus kedua dengan 

melakukan intervensi yang sama pada siklus ketiga.  

3. SIKLUS 3 

Siklus ini merupakan siklus akhir dari penelitian yaitu menguji 

reabilitas atau konsistensi hasil yang didapatkan dari siklus kedua. 

Siklus akhir ini juga bertujuan mendapatkan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning 

melalui pengambilan data wawancara. Siklus ketiga ini berlangsung 

selam 22 Juli hingga 4 September dengan melaksanakan penerapan 

metode baru discharge planning  yang sama  dilakukan pada siklus 

sebelumnya dan akan dibandingkan dengan hasil siklus pertama 

yang merupakan kelompok kontrol . 

i. Plan (perencanaan) 

Pada akhir siklus kedua, telah didapatkan adanya hasil 

penerapan metode baru discharge planning yang berpengaruh 

terhadap kesiapan pasien menghadapi kepulangan dan lama 

perawatan. Pada siklus ini peneliti berencana untuk tetap 
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melaksanakan penerapan discharge planning terstruktur dengan 

menggunakan format yang digunakan di siklus kedua untuk 

melihat hasil sekaligus menguji reabilitas dan konsistensinya. 

Pada akhir siklus ini juga dilakukan kembali wawancara kepada 

tim pelaksana discharge planning  untuk mengetahui pengalaman 

mereka dan menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

discharge planning selama berpartisipasi dalam penelitian action 

research ini.  

j. Act (tindakan) 

Penerapan metode baru discharge planning disampaikan 

kembali kepada pihak terkait dalam hal ini tim discharge planning 

untuk tetap melaksanakan prosedur  discharge planning  

Penerapan format discharge planning  dilakukan terhadap 10 

pasien dengan diagnosa medis utama  stroke iskemik atau NHS.  

Pelaksanaan tindakan discharge planning dilakukan dengan 

menggunakan format ceklist discharge planning. Proses 

pelaksanaannya masih seperti siklus sebelumnya yaitu mengikuti 

metode atau format baru DP berikut ini: 

 

 

 

Gambar 18 . Proses Discharge Planning pada siklus 3 
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k. Observe (observasi) 

Pasien yang telah mendapat penerapan metode baru 

discharge planning kemudian dilakukan pengamatan. 

Pengamatan yang dilakukan seperti halnya pada siklus pertama 

dan kedua yaitu kesiapan pasien menghadapi kepulangan, lama 

perawatan (LOS) dan selisih biaya perawatan.  

Distribusi karakteristik responden dari kelompok 

terimplementasi discharge planning  siklus ketiga disajikan pada 

tabel  berikut: 

Tabel 19. Distribusi Karakteristik Responden 
Terimplementasi Discharge Planning 
(siklus 3) Di RSUP Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2017   

Karakteristik 
Jumlah 
(n) 

Persen 
(%) 

1. Umur 
<35 
36-45 tahun 
46-55 tahun 
>55 tahun 

 
1 
1 
4 
4 

 
10,0 
10,0 
40,0 
40,0 

2. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
6 
4 

 
60,0 
40,0 

3. Pekerjaan 
IRT 
PNS/TNI/Polri 
Wiraswasta 
Lainnya 

 
3 
2 
3 
2 

 
30,0 
20,0 
30,0 
10,0 

4. Pendidikan 
SD 
SMP  
SMA 

S1/D3 
S2 keatas 

 
1 
2 
4 
2 
1 

 
10,0 
20,0 
40,0 
20,0 
10,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel 19, diketahui kelompok responden yang 

menggunakan discharge planning tertinggi berada pada 

kelompok >55 tahun dan kelompok umur 46-55 tahun yaitu 

masing-masing sebanyak 4 orang (40%), sedangkan terendah 

pada  kelompok <35 tahun dan 36-45 tahun yaitu sebnayak 

masing-masing 1 orang (10%). Pada kelompok responden  yang  

menggunakan discharge planning dominan adalah laki-laki 

sebanyak 6 orang ( 60 %) sedangan perempuan sebanyak 4 

orang (40%). Pekerjaan responden yang tertinggi adalah 

sebagai IRT dan wiraswasta yaitu sebanyak 3 orang( 30 %) dan 

terendah adalah lainnya dan PNS/TNI/Polri yaitu masing-masing 

sebanyak 2 orang (20%). Pendidikan responden yang terbanyak 

adalah SMA sebanyak 4 orang (40%) dan terendah  SD dan S2 

keatas   yaitu masing- masing 1 orang (10%).  

1) Length Of Stay ( lama perawatan ) 

Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan dari 

kelompok terimplementasi discharge planning  pada siklus 

kedua disajikan pada tabel 19 berikut:  

Tabel 19. Distribusi Frekuensi length of stay Pasien 
NHS RSUP Wahidin Sudirohusodo Pada 
Kelompok Terimplementasi Discharge 
Planning (siklus 3) Tahun 2017 

No Lama Perawatan Jumlah (n) Persen (%) 

1 Sesuai standar 4 40,0 
2 Tidak sesuai standar 6 60,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel 19, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden kelompok kontrol dari kelompok yang 

terimplementasi discharge planning, yang dominan adalah 

responden yang memiliki lama perawatan tidak sesuai 

standar yaitu sebanyak 6 orang (60,0 %). Sedangkan 

responden yang memiliki lama perawatan yang sesuai 

standar yaitu sebanyak 4 orang (40,0%). 

2) Hospital Cost (Biaya Perawatan) 

Distribusi pasien berdasarkan Biaya perawatan dari 

kelompok terimplementasi discharge planning siklus kedua 

disajikan pada tabel  berikut:  

Tabel 20.  Distribusi Frekuensi Biaya Perawatan Pasien 

NHS RSUP Wahidin Sudirohusodo Pada 

Kelompok Terimplementasi Discharge 

Planning  (siklus 3) Tahun 2017 

No.  Biaya Perawatan Jumlah (n) Persen (%) 

1 Sesuai Standar 3 40,0 
2 Tidak sesuai standar 7 60,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan tabel 20, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden dari kelompok terimplementasi discharge 

planning, 7 orang memiliki biaya perawatan yang tidak sesuai 

standar dan 3 orang memiliki biaya perawatan yang sesuai 

standar. 
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3) Kesiapan Pasien Menghadapi Kepulangan 

Distribusi pasien berdasarkan kesiapan pasien 

meghadapi kepulangan dari kelompok terimplementasi 

discharge planning siklus kedua disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 21.  Distribusi Frekuensi Kesiapan Pasien NHS 

menghadapi kepulangan di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Pada Kelompok  

Terimplementasi Discharge Planning  (siklus 

3) Tahun 2017 

No Kesiapan Menghadapi 

Kepulangan 

Jumlah (n) Persen (%) 

1 Tidak Siap 1 10,0 
2 Siap 9 90,0 

Total 10 100,0 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan tabel 21, diketahui bahwa dari 10 orang 

(100%) responden dari kelompok terimplementasi discharge 

planning siklus kedua, 1 orang tidak siap menghadapi 

kepulangan dari rumah sakit dan 9 orang siap menghadapi 

kepulangan dari rumah sakit. 

4) Wawancara Individual 

Wawancara Individual kembali dilakukan setelah selesainya 

dilakukan tindakan DP siklus terakhir. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui pengalaman informan dalam pelaksanaan 

discharge planning  terstruktur yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini.  Berikut ini adalah karakteristik informan pada 

siklus 3:  
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Tabel 22.  Karakteristik Informan Siklus 3 

 

No. 
Kode Informan 
Jenis Kelamin 

Jenis Karakteristik 

Pendidikan Usia 
Lama 

Pekerjaan 

1 P1 Magister 

Keperawatan 

40 >5 tahun 

2 P3 Dr  31 2 tahun 

3 P4 Ners 35 5 tahun 

4 P5 Ners 27 3 tahun 

Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

discharge planning, responden mengatakan faktor komunikasi 

mempengaruhi proses perencanaan pulang pasien, kemudian 

adanya kolaborasi antarmultidisiplin yang bekerjasama dalam 

pelaksanaan  discharge planning tersebut seperti halnya 

pelaksanaan clinical pathway. Selain itu faktor keinginan 

pasien untuk turut serta dalam proses pelaksanaan  

perencanaan pulang mereka. Sebagaimana pernyataan 

beberapa informan berikut ini : 

… Faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan 

discharge planning  terstruktur  perlu adanya komunikasi dan 

kerjasama beberapa pihak pemberi pelayanan, trus 

kemauan diri untuk melakukan atau komitmen juga penting 

baik itu dari dokter ataupun perawatnya… (P1) 

… Faktor dari pasien atau keluarganya yang mau kerja 

sama dengan kami untuk mendengarkan arahan dan mau 

mengerti dan melaksanakan mengenai apa yang kami atau 
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dokter informasikan kepada mereka, kemudian biaya 

perawatan, pasien umum biasanya meminta untuk lama 

perawatan yang lebih cepat, sebaliknya dengan pasien 

asuransi lebih betah dan tidak melihat lama perawatannya… 

(P4) 

… Waktu dari pemberi pelayanan menurutku yang menjadi 

faktor yang berpengaruh selain itu adanya dokumen lengkap 

seperti form yang terstruktur ini juga menjadi faktor, karena 

form inilah yang nantinya akan menjadi pemicu dan 

penuntun untuk  diisi dan dilengkapi sesiau formatnya… (P2) 

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang hambatan yang ditemukan selama menerapkan 

discharge planning. Hambatan yang diungkapkan oleh 

beberap responden yaitu waktu pelaksanaan penerapan 

discharge planning, waktu pemberi pelayanan yang terbatas 

karena banyaknya pasien yang harus dilayani menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan program ini. Selain itu tingkat 

pendidikan pasien/keluarga pasien yang berpendidikan 

rendah dianggap menghambat, karena meskipun informasi 

dan edukasi penyakit telah diberikan namun sulit dipahami 

dan ditangkap apalagi dipraktekkan oleh mereka. 

Sebagaimana  penrnyataan beberapa informan berikut ini: 

…. Hambatan yang paling utama dalam melaksanan 

program ini adalah terbatasnya waktu yang dimiliki bagi kami 

pemberi pelayanan, karena banyak sekali pasien yang harus 
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dilayani, sehingga edukasi pasien tidak dilaksanakan secara 

holistik…. (P2) 

…. Faktor penghambat discharge planning ini seperti 

misalnya kurang pahamnya pasien maupun keluarga pasien 

walaupun sudah diberikan informasi oleh dokter dan 

perawat, terkadang mereka tetap mengangguk mengerti 

tetapi kami tanyakan kembali atau minta didemonstrasikan 

ulang mereka tidak bisa melakukannya, mungkin ada kaitan 

dengan tingkat pendidikannya juga…. (P3) 

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi 

hambatan, beberapa responden berpendapat  untuk 

hambatan terbatasnya waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program ini, maka untuk pelaksanaan dan 

pengisian lembar form discharge planning  dilaksanakan tidak 

hanya dalam satu hari tapi beberapa siklus sehingga tiap kali 

visite pasien oleh pemberi pelayanan masing-masing 

memberikan informasi yang dikuasai sesuai bidangnya terkait 

penyakit pasien. Selain itu kerja sama dan komunikasi  tiap 

pemberi pelayanan juga menjadi upaya untuk pembagian 

informasi apa yang akan disampaikan kepada pasien atau 

keluarga pasien. Sebagaimana penrnyataan dari informan 

berikut ini: 
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…. Kalau upayanya bisa jadi informasi yang dibutuhkan untuk 

mengisi  discharge planning kita bagi menjadi beberapa 

pertemuan seperti yang dilakukan di penelitian ini, dibagi 

menjadi beberap pertemuan sehingga informasi dibagi dan 

diberikan di tiap visite pasien hal ini akan mempersingkat 

waktu untuk penjelasan ke pasien atau keluarga …. ( P2) 

….  Perlu sekali memang dijalankan kerja sama sesama 

pemberi pelayanan  jadi bisa ada pembagian kerja untuk 

pelayanan pasien yang paripurna termasuk pada program 

discharge planning ini ….(P1) 

Berdasarkan hasil wawacara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang tantangan yang didapatkan selama menerapkan 

discharge planning, dan responnya bervariasi. Ada partisipan 

menyatakan bahwa adanya komunikasi yang buruk antara 

pemberi pelayanan sehingga informasi yang diberikan kepada 

pasien terkadang tidak cocok dan sesuai dengan pemberi 

pelayanan lainnya. Selain itu tantangan yang dihadapi saat 

memberikan edukasi atau informasi mengenai discharge 

planning  yaitu ia harus menguasai semua riwayat penyakit 

pasiennya yang sering berganti-ganti sehingga tidak ada 

kesalahan dalam memberikan informasi sesuai kebutuhan 

pasiennya. Sebagaimana pernyataan dari informan berikut ini: 

…. Yang menjadi tantangan, mungkin adalah terkadang tidak 

adanya koneksi atau kesepahaman antara pemberi pelayanan 

pada satu pasien tertentu sehingga terkadang informasi yang 

diberikan kepada pasien berbeda dan menimbulkan 
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kebingungan dan pertanyaan bagi pasien yang mana yang 

harus diikuti…. ( P4) 

 

…. Tantangannya adalah harus menguasai riwayat tiap 

pasien agar informasi dalam hal ini mengenai discharge 

planning  sesuai dengan kebutuhan pasien tertentu, dan tidak 

tertukar, disinilah pentingnya catatan medis, sehingga untuk 

memastikan riwayat suatu pasien harus dilihat dulu catatan 

medisnya pada rekam medis…. ( P2) 

Berdasarkan  hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

kemampuan dalam melaksanakan discharge planning,  

beberapa responden menjawab dengan  cara menambah 

pengetahuan mengenai penyakit yang ditangani sehingga 

dapat memberikan informasi  yang terbaik yang diberikan 

kepada pasien. 

…. Kalau untuk mengembangkan kemampuan tidak lain yaitu 

menambah ilmu pengetahuan terhadap pernyakit NHS itu 

sendiri, kita sebagai pemberi pelayanan dan sekaligus yang 

memberikan informasi harus menguasai apa yang akan 

diberitahukan nantinya kepada pasien sehingga pasien 

mendapatkan penjelasan yang  cukup jelas yang akan 

pengobatan berjalan lancer…. ( P2) 

…. Kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi medis 

ke pasien atau keluarga yang masih awam terhadap penyakit 

tersebut dan menmbah wawasan terhadap apa yang akan 

diedukasikan ke pasien menurut saya…(P1) 
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 Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 

beberapa responden terkait bagaimana pendapat responden 

tentang hal- hal apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan 

discharge planning. Hal tersebut diungkapkan  oleh informan 

berikut ini: 

…. Sebenarnya banyak-banyak yang dapat mendukung 

discharge planning, yang pertama adalah memang standar 

operasional rumah sakit, SOP nya rumah sakit yang membuat 

semakin jelas bahwa pasien ini harus diberikan penjelasan 

mengenai perencanaan pulang, sehingga di awal-awal 

memang kita seharusnya sudah melakukan anamnesa dan 

memberikan penjelasan kepada pasien termasuk 

kemungkinan  estimasi besar biaya yang mungkin ditagih 

untuk kasus penyakit tertentu. Kemudian yang kedua adalah 

tersedianya petugas yang memang betul-betul profesional 

untuk melaksanakan discharge planning, seperti yang 

dilakukan kemarin-kemarin ini… ( ED, 35 tahun, perawat ) 

 

…. Yang mendukung pelaksanaan discharge planning yaitu 

adanya adanya kerjasama semua pihak baik pemberi layanan 

maupun pasien ataupun keluarga yang menerima pelayanan 

dan format discharge planning yang sesuai dengan tujuan 

akan pentingnya perencanaan pulang tersebut, karena 

dengan adanya perencanaan yang baik akan membantu kita 

dalam melakukan penatalaksanaan dan mengurangi angka 

serangan stroke berulang nantinya… (dr A, 31 tahun, chief 

residen neurologi) 
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l. Reflection (Refleksi)  

Pada tahap refleksi ini, peneliti melakukan evaluasi  

dengan melihat dampak yang dihasilkan dengan penerapan 

discharge planning yang terstruktur. Jika dalam proses refleksi 

terdapat masalah yang belum terselesaikan atau masih ingin 

diuji konsistensinya maka akan dilakukan proses pengkajian 

ulang melalui siklus berikutnya dengan tahapan yang sama. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan pengujian 

konsistensi dan reabilitas sehingga proses ditambahkan lagi 

menjadi tida siklus dengan tahapan yang sama 

Berdasarkan pembuktian hipotesis tindakan selama dua 

siklus tersebut dapat dikemukakan bahwa, setelah ada tindakan  

prosedur discharge planning, lama perawatan menurun dan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan meningkat. 

Implementasi  discharge planning  adalah terlaksananya 

prosedur suatu proses perencanaan kepulangan klien yang 

dimulai sejak klien masuk rumah sakit hingga klien pulang dan 

kembali kerumah, untuk meningkatkan derajat kesehatan klien 

dan dilaksanakan secara terintegrasi oleh tim pelayanan 

kesehatan. Prosedur dimulai dari penilaian awal, pemeriksaan 

penunjang, tatalaksanan medis dan keperawatan ,konsultasi dan 

edukasi pasien hingga klien kembali kerumah.   
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e. Refleksi siklus 1,2, dan 3 

 Penerapan discharge planning belum berjalan optimal 

dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Format discharge planning yang disediakan belum 

lengkap 

2. Belum terintegrasinya program discharge planning  yang 

harusnya dilaksanakan oleh tim multidisiplin 

3. Waktu pada proses pelaksanaan yang belum maksimal 

Karakteristik responden pada siklus1, 2 dan 3 digambarkan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 23. Distribusi Karakteristik Responden Siklus 1, 2 dan 

3 Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Tahun 2017   

 

Karakteristik 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Total 

 (n) (%)  (n) (%)  (n) (%)  (n) (%) 

1. Umur 
<35 
36-45 tahun 
46-55 tahun 
>55 tahun 

 
0 
0 
6 
4 

 
0 
0 

60,0 
40,0 

 
0 
0 
2 
8 

 
0 
0 

20,0 
80,0 

 
1 
1 
4 
4 

 
10,0 
10,0 
40,0 
40,0 

 
1 
1 

12 
16 

 
3,3 
3,3 

40,0 
53,3 

2. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
6 
4 

 
60,0 
40,0 

 
3 
7 

 
30,0 
70,0 

 
6 
4 

 
60,0 
40,0 

 
15 
15 

 
50,0 
50,0 

3. Pekerjaan 
IRT 
PNS/TNI/Polri 
Wiraswasta 
Lainnya 

 
2 
4 
3 
1 

 
20,0 
40,0 
30,0 
10,0 

 
4 
2 
2 
2 

 
50,0 
20,0 
20,0 
10,0 

 
3 
2 
3 
2 

 
30,0 
20,0 
30,0 
10,0 

 
9 
8 
8 
5 

 
30,0 
26,7 
26,7 
16,7 

4. Pendidikan 
SD 
SMP  
SMA 
S1/D3 
S2 keatas 

 
1 
1 
5 
2 
1 

 
10,0 
10,0 
50,0 
20,0 
10,0 

 
2 
2 
4 
2 
0 

 
20,0 
20,0 
40,0 
20,0 

0 

 
1 
2 
4 
2 
1 

 
10,0 
20,0 
40,0 
20,0 
10,0 

 
4 
5 

13 
6 
2 

 
13,3 
16,7 
43,3 
20,0 
6,7 

Total 10 100 10 100 10 100 30 100 

Sumber : Data Primer,2017 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui total dari ketiga 

kelompok responden yang menggunakan discharge planning 

tertinggi berada pada kelompok >55 tahun yaitu 16 orang 

(53,3%), sedangkan terendah pada  kelompok <35 tahun dan 

36-45 tahun yaitu sebnayak masing-masing 1 orang (10%). Pada 

kelompok responden tidak ada yang dominan, baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki jumlah yang sama yaitu sebanyak 

15 orang ( 50 %). Pekerjaan responden yang tertinggi adalah 

sebagai IRT dan wiraswasta yaitu sebanyak 9 orang( 30 %) dan 

terendah adalah lainnya yaitu sebanyak 5 orang (16,7%). 

Pendidikan responden yang terbanyak adalah SMA sebanyak 13 

orang (43,3%) dan terendah S2 keatas   yaitu 2 orang (6,7%).  

a. Length of Stay 

Berikut disajikan distribusi frekuensi untuk length of stay 

pada pasien NHS yang terimplementasi metode baru discharge 

planning maupun tidak terimplementasi discharge planning. 
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Tabel 24. Distribusi frekuensi dari Length of Stay, siklus 1, 2 

dan 3 Pasien NHS RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2017 

Kelompok 
Sesuai 

standar 

Tidak sesuai 

standar 

Siklus 1 
(Tidak implementasi DP 
terstruktur) 

 

(n) 1 9 

(%) 10,0 90,0 

Siklus 2 (impelementasi 
DP terstruktur ) 

 

(n) 4 6 

(%) 40,0 60,0 

siklus 3 (impelementasi DP 
terstruktur 

(n) 4 6 
(%) 40,0 60,0 

Sumber : Data Primer,2017 
 

Data hasil pada tabel  tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan length of stay antara kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan metode baru DP  (siklus1) dan kelompok 

intervensi yang mendapat metode baru DP (siklus 2 dan 3). 

Pada kelompok kontrol didapatkan sebanyak 9 orang (90%) 

yang  memiliki length of stay yang tidak sesuai dari standar, 

sedangkan kelompok intervensi pada siklus kedua dan ketiga 

sebanyak 6 orang (60%). Hal ini menunjukkan adanya 

penurunan length of stay setelah dilakukan intervensi penerapan 

metode baru Discharge Planning  

 

b. Hospital Cost 

Berikut disajikan distribusi frekuensi untuk hospital cost pada 

pasien NHS yang terimplementasi metode baru discharge planning 

maupun tidak terimplementasi metode baru discharge planning 
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Tabel 25. Distribusi frekuensi dari Hospital Cost, siklus 1, 2 

dan 3 Pasien NHS RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2017 

 

Kelompok 
Sesuai 

standar 

Tidak sesuai 

standar 

Siklus 1 
(Tidak implementasi DP 
terstruktur) 

 

(n) 2 8 

(%) 20,0 80,0 

Siklus 2 (impelementasi 
DP terstruktur ) 

 

(n) 4 6 

(%) 40,0 60,0 

siklus 3 (impelementasi DP 
terstruktur 

(n) 3 7 
(%) 30,0 70,0 

Sumber : Data Primer 
 

Data hasil pada tabel tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan hospital cost antara kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan metode baru DP (siklus1) dan kelompok intervensi 

yang mendapat metode baru DP (siklus 2 dan 3). Pada 

kelompok kontrol  didapatkan sebanyak 8 orang (80%) yang  

memiliki  hospital cost yang tidak sesuai standar, sedangkan 

kelompok intervensi pada siklus kedua sebanyak 6 orang (60%) 

dan ketiga sebanyak 7 orang (70%). Hal ini menunjukkan adanya 

penurunan hospital cost setelah dilakukan intervensi penerapan 

metode baru DP . 

 

 

 

 

 



 

 
 

163 

c. Kesiapan Pasien Menghadapi Kepulangan 

Tabel 26. Distribusi frekuensi dari Kesiapan Menghadapi 

Kepulangan, siklus 1, 2 dan 3 Pasien NHS RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Tahun 2017 

 
Kelompok Tidak Siap Siap 

Siklus 1 
(Tidak implementasi DP 
terstruktur) 

 

(n) 6 4 

(%) 60,0 40,0 

Siklus 2 (impelementasi 
DP terstruktur ) 

 

(n) 1 9 

(%) 10,0 90,0 

siklus 3 (impelementasi DP 
terstruktur 

(n) 1 9 

(%) 10,0 90,0 

Sumber : Data Primer,2017 
 

Data hasil pada tabel 26 menunjukkan adanya perbedaan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan antara kelompok kontrol 

yang tidak mendapatkan metode baru DP  (siklus1) dan kelompok 

intervensi yang mendapat metode baru DP  (siklus 2 dan 3). Pada 

kelompok kontrol  didapatkan sebanyak 4 orang (40%) yang  siap, 

sedangkan kelompok intervensi pada siklus kedua dan ketiga 

sebanyak 9 orang (90%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan setelah dilakukan intervensi 

metode baru penerapan DP. 
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Tabel 27. Nilai Mean dari Kesiapan Menghadapi Kepulangan, Lama 

Perawatan, dan Biaya Perawatan siklus 1, 2 dan 3 Pasien 

NHS RSUP Wahidin Sudirohusodo Tahun 2017 

 

Kelompok 
 

Kesiapan 
menghadapi 

pulang 
(skor) 

Lama 
perawatan 

(hari) 

Biaya 
perawatan 

(rupiah) 
Siklus 1 
(Tidak 
implementasi DP 
terstruktur) 
 

Mean 54.30 12.10 4080075.30 
N 10 10 10 
Std. 
Deviation 7.732 4.581 4838136.954 

Siklus 2 
(impelementasi 
DP terstruktur ) 

Mean 67.60 9.30 2124809.00 
N 10 10 10 
Std. 
Deviation 

6.004 5.851 7555507.760 

siklus 3 
(impelementasi 
DP terstruktur) 

Mean 65.70 10.10 2325303.40 
N 10 10 10 
Std. 
Deviation 

7.602 5.507 4946956.352 

 
Total 

Mean 62.53 10.50 2843395.90 
N 30 30 30 
Std. 
Deviation 

9.130 5.290 5776982.937 

Sumber : Data Primer,2017 
 
 

 

Grafik 1. Nilai Mean dari Length of Stay siklus 1,2, dan 3 
Pasien Stroke Iskemik RSWS Tahun 2017 
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Berdasarkan grafik 1, nilai mean dari lama perawatan 

Responden yang menggunakan metode baru discharge planning 

pada siklus 2 lama perawatan (9 hari), siklus 3 (10 hari) . Siklus 2 

dan 3 memiliki lama perawatan yang lebih singkat dibandingkan 

dengan yang tidak menggunakan metode baru discharge planning 

pada siklus 1 (12 hari). 

 

Grafik 2. Nilai Mean dari hospital cost siklus 1,2, dan 3 Pasien 
Stroke Iskemik RSWS Tahun 2017 

 

Berdasarkan grafik 2,  responden yang menggunakan 

metode baru discharge planning memiliki hospital cost pada 

perawatan siklus 2 (Rp. 2.124.809,00) dan siklus  3 (Rp. 

2.325.303,40) yang lebih rendah dibandingkan dengan tidak 

menggunakan metode baru discharge planning (Rp. 

4.080.075,30) . 
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Grafik 3. Nilai Mean dari Kesiapan Pasien Menghadapi 

Kepulangan siklus 1,2, dan 3 Pasien Stroke Iskemik RSWS 
Tahun 2017 

 
Berdasarkan grafik 3, terlihat bahwa pada responden yang 

menggunakan metode baru  discharge planning memiliki kesiapan 

meghadapi kepulangan yang lebih tinggi. Pada siklus 2 (67,60) 

dan siklus 3 (62,53) merupakan siklus yang terimplementasi 

metode baru DP memiliki nilai skor yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan metode baru 

discharge planning (skor 54,30). 

Hasil dari wawancara individual yang dilakukan pada akhir 

siklus 3 untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan suatu discharge planning didapatkan tema yang 

digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 28. Tema yang muncul dengan menggunakan template 

analisis wawancara individual 

Tema Yang Muncul Pada Analisis Wawancara  
Individual 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning 
- Komunikasi dan kolaborasi tim DP 
- Partisipasi pasien dan tim DP 
- Waktu pemberian DP  

Hambatan pelaksanan discharge 
planning 

- Terbatasnya waktu 
pelaksanaan DP 

- Tingkat pendidikan 
pasien/keluarga yang 
rendah 
 

Tantangan dalam melakukan 
penerapan discharge planning 

- Komunikasi buruk dan 
kurangnya kerja sama tim 
DP 

- Kurangnya penguasaan 
materi dari tim DP  

  Sumber : Data Primer,2017 

 

Pada tabel diatas menunjukkan 3 tema yang muncul dan 

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu discharge 

planning  yaitu komunikasi atau kolaborasi tim DP, Partisipasi pasien, 

waktu pemberian DP. Pada faktor hambatan diketahui terbatasnya 

waktu dalam melaksanakan discharge planning dan  rendahnya tingkat 

pendidikan pasien/keluarga. Kemudian yang menjadi tantangan dalam 

melaksanakan penerapan DP yaitu komunikasi yang buruk dan 

kurangnya kerjasama tim kemudian faktor sumber daya dalam 

memahami atau penguasaan materi discharge planning. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

168 

C. Pembahasan 

 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi penerapan 

discharge planning pada pasien stroke iskemik di ruang rawat inap RS 

Wahidin Sudirohusodo. Penelitian ini dilakukan di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo yang merupakan RS rujukan di Indonesia Timur dan 

khususnya di daerah Sulawesi Selatan.  Data kuantitatif dan kualitatif hasil 

penelitian telah disajikan dan dideskripsikan pada bagian sebelumnya. 

Pembahasan penelitian ini akan dibahas dengan meninjau referensi dan 

penelitian sebelumnya  yang berhubungan dengan sejumlah variabel yang 

diteliti. 

1. Karakteristik Pasien 

Hasil yang ditampilkan mengenai karakteristik responden yang 

disusun berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, lama bekerja, 

tingkat pendidikan serta status kepegawaian. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa terdapat beberapa hubungan antara variabel 

individu atau demografis tertentu - seperti tingkat pendidikan, usia, 

ras, dan jenis kelamin serta kepercayaan terhadap pelayanan publik 

atau kepuasan kerja (Perry 1996)  

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi responden secara 

keseluruhan terlihat bahwa penderita penyakit stroke iskemik dominan 
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berada pada kelompok umur > 55 tahun (53,3%). Hal ini sesuai 

dengan laporan dari Riset Kesehatan Dasar (2013) yang 

menunjukkan prevalensi penyakit stroke meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia, tertinggi pada umur ≥75 tahun (43,1% 94 dan 

67,0%). Di Indonesia usia pasien stroke umumnya berkisar pada usia 

45 tahun ke atas. Gaya hidup yang modern dan serba instan seperti 

sekarang ini berpeluang besar bagi seseorang untuk terserang stroke 

di usia muda, baik laki-laki maupun perempuan usia produktif 

(Pudiastuti 2011).  

Dahulu memang penyakit stroke diderita oleh orang tua 

terutama orang yang berusia 50 tahun keatas. Namun sekarang ini 

ada kecenderungan juga diderita oleh pasien dibawah 40 tahun. Hal 

ini dapat terjadi karena adanya perubahan gaya hidup terutama orang 

muda perkotaan modern. Sejumlah perilaku seperti mengkonsumsi 

makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak tinggi, 

merokok, minuman berakohol, kerja berlebihan, kurang berolahraga 

dan stress, telah menjadi gaya hidup seseorang terutama diperkotaan, 

padahal semua perilaku tersebut merupakan faktor-faktor resiko 

penyakit stroke. Faktor resiko yang secara mandiri berhubungan 

dengan kejadian stroke pada usia muda adalah tekanan darah sistolik, 

tekanan darah diastolik, ada riwayat hipertensi, riwayat keluarga 

(Sitourus & Rico 2008). 
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Berdasarkan distribusi frekuensi responden, tidak ada 

responden yang dominan, baik perempuan dan laki-laki menunjukkan 

besar yang sama, masing-masing 50%. Laki-laki lebih cenderung 

untuk terkena stroke lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan 

perbandingan 1,3 : 1. Kecuali pada usia lanjut laki-laki dan perempuan 

hampir tidak berbeda. Laki-laki yang berumur 45 tahun bila bertahan 

hidup sampai 85 tahun kemungkinan terkena stroke 25%, sedangkan 

resiko bagi perempuan hanya 20%. Pada laki-laki cenderung terkena 

stroke iskemik sedangkan peremuan lebih sering menderita 

perdarahan subarachnoid dan kematiannya 2 kali lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki (Junaidi 2011).  

Penelitian lain menunjukkan perbedaan jenis kelamin menjadi 

faktor risiko ditunjukkan penelitian burhanuddin (2012) menyatakan  

Laki-laki memiliki kecenderungan lebih besar untuk terkena stroke 

dibandingkan dengan wanita pada usia dewasa awal, dengan 

perbandingan 2:1. Walaupun pria lebih rawan daripada laki-laki lebih 

rawan daripada wanita pada usia muda, tetapi kejadian stroke pada 

wanita akan meningkat setelah usia mencapai menopause .Nabyl 

(2012) juga menyatakan, laki – laki lebih beresiko terkena stroke tiga 

kali lipat di bandingkan dengan perempuan. Laki – laki cenderung 

terkena stroke non hemoragik sedangkan perempuan cenderung 

terkena stroke hemorogik (Nabyl 2012). 
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Berdasarkan distribusi frekuensi responden, dominan 

responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (30%). Hasil 

ini menunjukkan kebanyakan pasien NHS memiliki pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga. Angka kematian stroke umpamanya sangat erat 

hubungannya dengan pekerjaan dan pendapatan kepala keluarga, 

dan telah diketahui bahwa angka kematian stroke meningkat pada 

status sosial ekonomi rendah (Noor 2008). 

Menurut Hartono (2007) menyatakan bahwa pemicu 

terjadinya stroke adalah stress, karena apabila tekanan stress 

terlampau besar sehingga melampaui daya tahan individu, maka akan 

timbul gejala-gejala seperti sakit kepala, gampang marah, tidak bisa 

tidur, gejala-gejala itu merupakan reaksi nonspesifik pertahanan diri 

dan ketegangan jiwa itu akan merangsang kelenjar anak ginjal 

(corfex) untuk melepaskan hormone adrenalin dan memacu jantung 

berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah 

menjadi naik dan aliran darah ke otak dan otot perifer meningkat. 

Penyabab stres dapat digolongkan menjadi beberapa 

kelompok, yang pertama pada orang yang bekerja tetap dan sering 

mengalami stress karena kerja otak yang terlalu lama sehingga dapat 

meningkatkan tekanan dan menyebabkan terjadinya stroke. Kelompok 

kedua pada orang yang bekerja tidak tetap dan terjadi dalam masalah 

keuangan. Jika tidak bekerja maka akan meningkatkan stress 
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memikirkan cara mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya.  

Pemicu terjadinya stroke adalah stress karena stres yang 

bersifat konstan dan terus menerus mempengaruhi kerja kelenjar 

adrenal dan tiroid dalam memproduksi hormon adrenalin, tiroksin dan 

kortisol sebagai hormon utama stres akan naik jumlahnya dan 

berpengaruh secara segnifikan pada sistem homeostasis, menurut 

Irfan (2010). Adrenalin yang bekerja secara sinergis dengan sistem 

saraf simpatis berpengaruh terhadap denyut jantung dengan tekanan 

darah. Tiroksin selain meningkatkan Basal Metabolisme Rate (BMR), 

juga menaikan denyut jantung dan frekuensi nafas, peningkatan 

denyut jantung inilah yang akan memper berat arterosklirosis. 

Arterosklerosis adalah kelainan pembuluh darah yang di tandai 

dengan penebalan dan hilangnya elastisitas arteri, sehigga 

menyebabkan berkurangnya fungsi pada jaringan yang di suplay oleh 

arteri tersebut (Gofir 2009). 

2.  Penerapan discharge planning  pada pasien stroke iskemik di 

ruang rawat inap RSWS 

Studi yang dilakukan diruang rawat inap braincentre RS Wahidin 

Sudirohusodo, berdasarkan survey awal, ditemukan bahwa 

penerapan discharge planning  selama ini telah dilaksanakan namun 

belum berjalan dengan optimal.  Discharge planning  selama ini lebih 

banyak dilakukan oleh dokter dan masih kurang partisipasi dari profesi 
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lain termasuk perawat. Menurut Delaune & Ladner (2011), discharge 

planning seharusnya melibatkan seluruh multidispilin dan dilakukan 

secara komprehensif.   

Discharge planning adalah suatu kegiatan yang memfasilitasi 

perawatan kesehatan klien dari pusat pelayanan kesehatan hingga ke 

rumah, dan merupakan sebuah proses multidisiplin yang melibatkan 

dokter, perawat, pekerja sosial, dan profesi kesehatan lainnya dengan 

tujuan untuk meningkatkan perawatan yang berkesinambungan 

(Mosby‟s Medical Dictionary 2013). Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Watts, Pierson, Gardner, dkk (2005) yang menyatakan 

bahwa pada tingkat keperawatan, proses perencanaan pulang belum 

dipahami dengan baik. Padahal Sebuah discharge planning dikatakan 

baik apabila pasien telah dipersiapkan untuk pulang, pasien telah 

mendapatkan penjelasan-penjelasan yang diperlukan, serta instruksi-

instruksi yang harus dilakukan (The Royal Marsden Hospital 2004).  

Masalah pelaksanaan discharge planning  yang rutin dilakukan 

dirumah sakit juga terdapat pada format lembar DPnya. Discharge 

planning yang terdapat didalam rekam medis isinya masih belum 

lengkap. Format discharge planning yang tersedia hanya berisi faktor 

risiko pulang pasien dan dalam penerapannya pun belum mencakup 

informasi persiapan kepulangan yang dibutuhkan oleh pasien dan 

tidak dilaksanakan secara terstruktur dari pengkajian pasien masuk 

hingga pulang. Menurut peneliti, format atau panduan dokumentasi 
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discharge planning merupakan sebuah catatan yang digunakan 

sebagai dasar dalam menilai pelaksanaan discharge planning. 

Dokumentasi ini penting dilakukan karena merupakan bukti dari 

pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan.  

Agency for Healthcare Research and Quality (2013) 

menyebutkan bahwa panduan merupakan salah satu alat penilaian 

yang dapat membantu rumah sakit dalam memperbaiki mutu 

pelayanan di rumah sakit. Dengan adanya panduan, maka petugas 

kesehatan akan mudah dalam menyampaikan informasi yang 

diberikan kepada pasien dan keluarga. Keterlibatan pasien dan 

keluarga dalam perencanaan pulang maka dapat membantu proses 

pemulangan pasien yang aman dan efektif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Ropyanto (2012) 

menunjukkan bahwa hasil dari evaluasi pelaksanaan DP melalui 

panduan DP yang dilakukan, menunjukkan 46,6% sudah cukup baik. 

Namun untuk meningkatkan discharge planning tersebut maka 

diusulkan bagi  rumah sakit agar segera menyusun standar 

perencanaan pulang yang lebih efektif. Dari hal ini dapat dilihat bahwa 

dengan adanya panduan atau standar discharge planning maka dapat 

meningkatkan pelaksanaan discharge planning kepada pasien. Oleh 

sebab itu, strategi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

penyusunan format discharge planning bersama – sama dengan 

penyedia layanan di ruang brain centre, sehingga dapat digunakan 
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dalam melaksanakan discharge planning terstruktur di ruang brain 

centre.  

Dari beberapa format yang telah didiskusikan, format yang dipilih 

oleh peserta FGD untuk digunakan di ruang rawat inap brain centre 

adalah format dari Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) tahun 2013 untuk konten dan Health Service Executive Code 

for Discharge Planning tahun 2008 diadopsi tahapan proses 

pelaksanaannya, yang kemudian dimodifikasi oleh peserta diskusi 

untuk disesuaikan dengan keadaan di ruangan. Beberapa item dari 

format discharge planning AHRQ dan HSE code ini dihilangkan dan 

dimodifikasi karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi di ruangan. 

 Poin yang dihilangkan seperti pada pengisian papan tulis oleh 

pasien dan keluarga untuk menuliskan pertanyaan atau masalah 

terkait penyakitnya. Poin ini dihilangkan karena di ruang rawat inap 

RSWS tidak disediakan papan tulis untuk menuliskan pertanyaan atau 

permasalahan pasien. Pada format HES juga dihilang fase 

preadmission dan post discharge karena disepakati pelaksanaan 

discharge planning  yang digunakan dimulai dari pasien masuk 

keruangan perawatan, sehingga fase preadmission dianggap tidak 

sesuai dengan keadaan di RS. Fase post  discharge  karena kurang 

SDM yang dapat melakukan follow up setelah pasien dipulangkan dari 

rumah sakit. 
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 Pada poin di format discharge planning AHRQ sebelumnya ada 

pemberian daftar pemeriksaan dirumah. Namun pada format 

discharge planning yang disusun oleh partisipan saat pertemuan, poin 

ini juga dihilangkan, seperti hal nya pada fase post discharge,  hal ini 

tidak dimasukkan karena kurangnya SDM untuk melakukan follow up 

hingga pasien keluar dari rumah sakit dan mendapat perawatan di 

rumah. Pada format discharge planning ini juga disepakati untuk 

ditambahkan poin nomor rekam medis, nama dan tanggal lahir pasien, 

tanggal masuk rawat inap, rencana tanggal pulang dan pendidikan. 

Permasalahan lainnya adalah waktu penerapan discharge 

planning,   alur dan waktu pelaksanaan discharge planning  yang rutin 

dilaksanakan di rumah sakit hanya pada saat awal pasien masuk dan 

sebelum pasien dipulangkan,sedangkan menurut teori proses 

pelaksanaanya juga dilaksanakan selama pasien berada di ruang 

perawatan. Semua kegiatan DP, baik itu diskusi, pemberian edukasi, 

maupun praktek dilaksanakan selama pasien berada dirumah sakit. 

Faktor risiko seperti pada format awal DP rutin dapat diketahui pada 

pengkajian awal pada saat admission, proses edukasi penyakit 

dilakukan selama pasien berada di ruangan, dan konfirmasi 

perawatan, pengobatan, rencana perawatan lanjutan dan kebutuhan 

pasca opname dapat dilakukan sebelum pasien dipulangkan. 

Hal ini sesuai dengan Department for Evaluation in Healthcare 

Organization  ANAES (2001) menggambarkan proses discharge 
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planning  dimulai sejak preadmission , admission, during hospital stay 

dan day of discharge. Danvers (2011) juga menyatakan bahwa waktu 

yang cukup sangat penting untuk perencanaan pulang karena 

memberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian klien, 

pengembangan dan pelaksanaan perencanaan pulang. Lamanya 

waktu yang tersedia untuk perencanaan pulang bervariasi pada tiap-

tiap institusi yang berbeda. Hasil wawancara dengan berbagai institusi 

pelayanan keperawatan menunjukkan bahwa waktu yang tersedia 

untuk perencanaan pulang mempengaruhi kecukupan upaya 

perencanaan pulang. 

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan identifikasi 

masalah kemudian dilakukan FGD yang diikuti oleh pihak-pihak terkait 

yang memberikan layanan ke pasien, hasil dari diskusi tersebut 

dilakukan uji coba format baru dari discharge planning terstruktur 

berdasarkan teori-teori keperawatan kesehatan, bukan hanya format 

yang dibicarakan tetapi bagaimana prosedur pelaksanaannya 

misalnya waktu pelaksanaan dan materi edukasi seperti apa yang 

akan diberikan seperti yang terdapat pada hasil penelitian  diatas.  

Discharge planning yang baik harus mengandung unsur  (1) 

penilaian pasien, (2) pengembangan rencana yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pasien, (3) penyediaan layanan, termasuk 

pendidikan keluarga dan layanan rujukan, dan (4) tindak lanjut atau 

evaluasi berkelanjutan (Yam et al, 2012). Pemantauan hingga 
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kerumah menjadi sangat penting karena beberapa pasien dengan 

kasus tertentu membutuhkan pemantauan secara terus menerus 

karena mereka sangat rentan untuk mengalami serangan penyakit 

berulang (Langhorne et al., 2014; Wu et al., 2017; Bauer et al., 2009; 

Sunde et al., 2014)  

Pengembangan discharge planning berkelanjutan perlu untuk 

dilakukan Wu et al. (2017). Namun pada saat FGD, masalah Unsur 

keempat berupa evaluasi  yang berkelanjutan belum dapat disepakati 

bersama-sama, karena tidak adanya SDM yang khusus untuk 

melakukan pemantauan atau follow up hingga pasien sudah pulang 

dirumah. Sehingga, evaluasi berkelanjutan di dalam format diganti 

dengan evaluasi sebelum pasien pulang kerumah (pada hari yang 

sama dengan hari kepulangan). Evaluasinya berupa tim DP 

menanyakan kembali dan mengecek pengetahuan atau keterampilan 

pasien/keluarga yang dirasakan perlu diketahui jika berada dirumah 

mereka nanti, misalnya tanda bahaya yang harus diwaspadai atau 

kapan harus menghubungi dokter atau RS 

 
1. Pengaruh Discharge Planning terstruktur terhadap length of stay 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan length of stay 

antara kelompok kontrol yang tidak mendapatkan DP terstruktur 

(siklus1) dan kelompok intervensi yang mendapat DP terstruktur 

(siklus 2 dan 3). Pada kelompok kontrol  didapatkan nilai rata-rata 

(mean) 12 hari. Sedangkan kelompok intervensi didapatkan nilai rata-
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rata 9 hari pada siklus pertama dan 10 hari pada siklus kedua.  

Pada kelompok kontrol  didapatkan sebanyak 9 orang (90%) 

yang  memiliki length of stay yang lebih tinggi dari standar, sedangkan 

kelompok intervensi pada siklus kedua dan ketiga sebanyak 6 orang 

(60%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan length of stay setelah 

dilakukan intervensi penerapan DP terstruktur. 

Pada hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat selisih rata-

rata lama perawatan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

siklus kedua sebesar 3 hari dan di dipertegas kembali di siklus ketiga 

dengan selisihnya selama 2 hari. Meskipun terjadi peningkatan nilai 

rata-rata antara siklus pertama dan kedua yaitu dari 9 menjadi 10 hari, 

namun jika dibandingkan dengan kelompok kontrol terjadi penurunan.   

Dimana dalam dua siklus pemberian tindakan discharge planning  nilai 

rata-rata lama perawatan pada kelompok intervensi lebih cepat 

dirawat daripada kelompok kontrol. Hal ini berarti bahwa 

pemberlakuan discharge planning terstruktur dapat menurunkan 

length of stay pada pasien stroke iskemik di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo. 

Implementasi discharge planning terstruktur berpengaruh berarti 

bahwa jika dilakukan penerapan discharge planning dalam perawatan 

pasien stroke iskemik, length of stay akan menurun. Sebaliknya jika 

tidak menggunakan discharge planning dalam perawatan pasien 
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stroke iskemik di RSUP Wahidin Sudirohusodo maka lama perawatan 

pasien akan meningkat melebihi standar. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan 

David Moher et al. (1992) dengan judul “Effects of a medical team 

coordinator on length of hospital stay”  dengan tujuan penelitian untuk 

menentukan efek kordinasi tim medis (tim discharge planning)  

terhadap Length of Stay (LOS)  rumah sakit pendidikan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan pelayanan MTC (medical team 

coordinator) dalam intervensi discharge planning  membatu 

menurunkan rata-rata LOS untuk beberapa grup pasien.  

Selain itu penelitian  yang  dilakukan Neary E, et al (2009) 

dengan judul  “Planned Hospital Discharge: A Strategy for Reducing 

Length of Stay of Very Low Birth Weight (VLBW< 1500G) Infants in 

NICU” . Hasilnya menunjukkan bahwa discharge planning dapat 

menurunkan length of stay bayi BBLR di rumah sakit, selain itu dapat 

menghemat biaya perawatan, menurunkan kejadian infeksi 

nosokomial, dan memberikan manfaat pada keluarga. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan dampak dan manfaat penting 

dari penyelenggaraan discharge planning  yaitu mengurangi resiko 

kematian bagi pasien, mengurangi hospital costs, mengurangi length 

of stay atau lama rawat pasien, mengurangi readmission, mengurangi 

kerusakan fungsional penyakit pasien, meningkatkan kepuasan 
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pasien, perawat dan keluarga, kesiapan pasien menghadapi 

kepulangan mengurangi kecemasan pasien dan keluarga setelah 

pulang kerumah, mengurangi komplikasi (Wales et al. 2012; Cherlin et 

al. 2013; Fitzgerald 2011; Shepperd et al. 2008; Hager 2010) 

Penelitian lainnya oleh Imber, Lacy, Behl, Noronha & Pierce 

(2016) menemukan bahwa perencanaan pulang dapat mengurangi 

lama perawatan pasien di rumah sakit yaitu sebesar 0,73 hari.  

Penelitian lainnya oleh Lackman (2015) tentang pelaksanaan 

discharge planning yang dilakukan kepada pasien dengan operasi 

penyakit jantung, menemukan bahwa lama tinggal pasien setelah 

operasi menunjukkan ada pengurangan 0,8 hari, dimana pada pasien 

yang lama tinggalnya 5 hari pada kelompok pre adalah 18% dan pada 

kelompok post pemberian discharge adalah 43%. Lama tinggal 

setelah operasi dalam rentang 6 -7 hari adalah 46% pada kelompok 

pre dan 35% pada kelompok post, dan lama tinggal setelah operasi 

lebih dari 7 hari adalah 36% pada kelompok pre dan 22% pada 

kelompok post. Secara keseluruhan, lama rawat inap pada kelompok 

pre yang belum diberikan discharge planning adalah 85,71% menjadi 

91,41% pada kelompok post yang telah diberikan discharge planning. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan discharge planning yang dimulai sejak awal, 

melibatkan pasien dan keluarga serta melibatkan multidisiplin dalam 
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pelaksanaannya maka dapat mengurangi lama hari rawat pasien.  

Hasil sistematik review dengan hasil berbeda pada penelitian 

Fox, M.T et al (2013) dengan judul penelitian “Effectiveness of early 

discharge planning in acutely ill or injured hospitalized older adults: A 

systematic review and meta-analysis”.  Hasilnya yaitu tidak ada 

perbedaan yang ditemukan pada indeks lama rawat (LOS), kematian 

atau kepuasan pada discharge planning dan perawatan biasa, namun 

dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien dewasa/lansia. 

Penelitian lain yang juga berbeda adalah penelitian yang 

dilakukan Miharu Nakanishi et al (2015) yang berjudul “Association 

between length of hospital  stay and implementation of discharge 

planning in acute psychiatric inpatients in Japan “.Penelitian ini 

bertujuan untuk menilai hubungan antara implementasi discharge 

planning dan length of stay pada pasien rawat inap akut psikiatrik di 

Jepang. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa Implementasi 

discharge Planning menunjukkan hubungan negatif dengan Length of 

Stay. 

Length of stay dari pasien stroke iskemik kelompok kontrol 

sebelum penerapan discharge planning terstruktur (siklus 1) rata-rata 

dirawat selama 12 hari. Sedangkan length of stay dari pasien stroke 

iskemik kelompok intervensi setelah penerapan discharge planning 

terstruktur rata-rata dirawat 9 hari pada siklus kedua dan 10 hari pada 
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siklus ketiga. Terdapat perbedaan antara siklus kedua dan ketiga 

meskipun sama-sama mendapatkan penerapan discharge planning 

terstruktur, hal ini dapat disebabkan dari jumlah dan motivasi tim DP 

yang semakin menurun, siklus 2 tim DP yang bergabung sebanyak 5 

orang, sedangkan untuk siklus 3 turun menjadi 4 orang karena 1 orang 

tersebut menolak ikut berpartisipasi akibat kesibukan. Motivasi juga 

bisa menjadi faktor dari pemberian penerapan DP yang tidak optimal, 

hal ini diakui oleh beberapa orang tim DP yang merasa motivasi untuk 

menjalankan siklus 3 lebih rendah dibandingkan dengan siklus 2 yang 

baru saja akan jalan dengan inovasi baru, sehingga mereka tidak sabar 

untuk mengetahui hasilnya. 

Jika dibandingkan dengan standar maka ada perbedaan dari 

LOS setelah implementasi discharhe planning terstruktur dibandingkan 

sebelum implementasi. Namun pada tabel hasil LOS menunjukkan 

masih adanya lama perawatan yang meningkat walaupun telah 

menggunakan discharge planning. Berdasarkan hasil wawancara, hal 

ini terjadi bisa disebabkan karena keterlambatan visite dokter  dapat 

menambah jumlah hari perawatan pasien hingga 1-2 hari, selain itu 

kondisi imunitas pasien yang berbeda-beda dalam merespon 

penatalaksanaan yang diberikan. Konsultasi atau rujukan internal dan 

eksternal juga dapat menjadi faktor lamanya pasien dirawat. 
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Hal ini disebutkan oleh Cheah (2000) sebagai variansi. 

Variansi adalah penyimpangan dalam hal urut-urutan diagnosis dan 

tatalaksana pasien yang dapat bersifat positif (pasien sembuh lebih 

awal) atau negatif (pasien menjalani perawatan yang lebih lama 

karena komplikasi medis). Variansi muncul bisa dikarenakan kondisi 

klinis pasien, muncul dari petugas medis yang terlibat, kondisi sosial 

ekonomis, atau keluarga pasien. 

LOS pasien stroke iskemik yang menurun dengan 

menggunakan discharge planning  dan hal tersebut didukung oleh 

hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan diantara kedua 

kelompok. Kelompok yang menggunakan discharge planning  memiliki 

LOS yang lebih singkat, hal ini disebabkan adanya perencanaan 

pemulangan diawal menyebabkan pemberi pelayanan suda memiliki 

pengetahuan untuk melakukan tindakan dan manajemen seperti apa 

untuk setiap hari perawatannya sehingga lebih terstruktur, kemudian 

edukasi yang diberikan oleh pemberi pelayanan juga memiliki 

implikasi yang positif terhadap pasien dan keluarga sehingga mereka 

juga lebih mengetahui penjelasan terhadap penyakit yang diderita dan 

mengetahui pentingnya mematuhi anjuran dari pemberi pelayanan, 

sehingga dalam kasus ini adanya campurtangan semua pihak dapat 

mendukung proses penyembuhan pasien. 

Hasil penelitian pada tabel 27 juga menunjukkan adanya LOS 

pasien NHS sebelum penerapan discharge planning  yang menurun 



 

 
 

185 

walaupun tidak menggunakan discharge planning. Hal ini disebabkan 

karena kondisi pasien yang berbeda-beda sebelum masuk ke rumah 

sakit dimana kondisi sistemik pasien yang lebih tinggi sehingga 

selama perawatan pasien cepat membaik dan lebih cepat 

dipulangkan/ keluar rumah sakit. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian oleh Kusumanigtyas et al. (2017) bahwa terdapat faktor lain 

diluar faktor proses dan discharge planning yaitu jenis stroke, 

perdarahan, penurunan kesadaran saat admisi, skor GCS, faktor 

risiko atrial fibrilasi dan faktor risiko diabetes mellitus yang dapat 

meningkatkan risiko kematian maupun kesembuhan pasien stroke 

3. Pengaruh discharge planning terstruktur terhadap hospital cost 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hospital cost 

antara kelompok kontrol yang tidak mendapatkan DP terstruktur 

(siklus1) dan kelompok intervensi yang mendapat DP terstruktur 

(siklus 2 dan 3). Berdasarkan grafik 2,  responden yang menggunakan 

discharge planning terstruktur memiliki hospital cost pada perawatan 

siklus 2 (Rp. 2.124.809,00) dan siklus  3 (Rp. 2.325.303,40) yang lebih 

rendah dibandingkan dengan tidak menggunakan discharge planning 

terstruktur (Rp. 4.080.075,30). 

Pada kelompok kontrol  didapatkan sebanyak 8 orang (80%) 

yang  memiliki  hospital cost yang tinggi, sedangkan kelompok 

intervensi pada siklus kedua sebanyak 6 orang (60%) dan ketiga 

sebanyak 7 orang (70%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan 
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hospital cost setelah dilakukan intervensi penerapan DP terstruktur. 

Pada hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat selisih rata-

rata hospital cost antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

siklus kedua sebesar Rp. 1.955.266 dan di dipertegas kembali di 

siklus ketiga dengan selisihnya sebesar Rp. 1.754.772 . Meskipun 

terjadi peningkatan nilai rata-rata antara siklus kedua dan ketiga yaitu 

dari Rp. 2.124.809,00 menjadi 2.325.303,40, namun jika dibandingkan 

dengan kelompok kontrol terjadi penurunan.   Dimana dalam dua 

siklus pemberian tindakan discharge planning  nilai rata-rata hospital 

cost pada kelompok intervensi lebih rendah daripada kelompok 

kontrol. Hal ini berarti bahwa pemberlakuan discharge planning 

terstruktur dapat menurunkan hospital cost pada pasien stroke 

iskemik di RSUP Wahidin Sudirohusodo. 

Implementasi discharge planning terstruktur  berpengaruh berarti 

bahwa jika dilakukan penerapan discharge planning dalam perawatan 

pasien stroke iskemik, hospital cost akan lebih rendah atau sesuai 

dengan tarif INA CBGs. Sebaliknya jika tidak menggunakan discharge 

planning dalam perawatan pasien stroke iskemik di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo maka hospital cost pasien akan meningkat. 

Hasil penelitian yang mendukung dari  Kylie Wales et al (2012) 

yang berjudul “Occupational therapy discharge planning for older 

adults: A protocol for a randomised trial and economic evaluation  
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dengan tujuan  Mengetahui efektivitas klinis dari program discharge 

planning  dalam mengurangi kesulitan fungsional orang yang lebih tua 

pasca perawatan percobaan ini juga akan memeriksa biaya intervensi 

dan biaya efektivitas jika menggunakan discharge planning di rumah 

sakit. Hasil penelitiannya memperlihatkan adanya kesenjangan yang 

signifikan dalam discharge planning dan praktik terapi okupasi. 

Pengembangan program discharge planning yang telah dievaluasi 

tidak hanya untuk efektivitas  klinis tetapi efektivitas biaya juga.  

Penelitian lain yang juga mendukung dari penelitian yang dibuat 

oleh Mistiaen et al (2007) dengan judul penelitian  “Interventions 

aimed at reducing problems in adult patients discharged from hospital 

to home: a systematic meta-review” berdasarkan review yang 

dilakukan pada 15 penelitian yang berkualitas, terdapat beberapa 

intervensi yang memiliki dampak positif. Bukti menunjukkan dengan 

penerapan discharge planning memiliki dukungan positif pada status 

kesehatan pasien, fungsi fisik dan biaya rumah sakit.  

Hasil penelitian yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan 

Naughton (1994) yang berjudul “Reducing hospital costs for the 

geriatric patient admitted from the emergency department: a 

randomized trial”.  Penelitian ni dilakukan secara random kepada 141 

pasien yang berumur 70 tahun keatas yang dirawat inap di rumah 

sakit  yang telah mendapatkan model manajemen dan evaluasi 

perencanaan pulang terhadap length of stay  dan total pembiayaan 
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rumah sakit. Hasilnya adalah pasien dalam grup intervensi memiliki 

waktu 2,1 hari  rawat lebih singkat, namun  lama perawatan yang lebih 

singkat ini secara statistic tidak signifikan ( P=0,108) dan tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi  

untuk keseluruhan biaya kesehatan.  

Penelitian lain yang juga berbeda adalah penelitian yang 

berjudul “Comprehensive discharge planning for hospitalized elderly”  

yang dilakukan oleh Naylor (1994).  Hasilnya tidak ada perbedaan 

yang signifikan terhadap total biaya rumah sakit diantara dua 

kelompok pada awal masuk rumah sakit. Namun, perbedaan yang 

signifikan untuk biaya rumah sakit terdeteksi untuk biaya total 

termasuk biaya masuk tambahan (readmisi) pada dua minggu follow 

up (perbedaan - $ 170,247, 95% Cl - $ 253.000 sampai - $ 87.000) 

dan pada dua sampai enam minggu tindak lanjut (perbedaan - $ 

137.508, 95% CI - $ 210.000 sampai - $ 67.000), dengan pasien yang 

menerima discharge planning mengeluarkan biaya yang lebih rendah. 

Pada kasus lain, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam biaya 

yang terdeteksi untuk pasien dengan kondisi operasi pada penelitian 

yang sama (Naylor 1994). 

Pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara tarif 

Rumah Sakit dan Tarif INA CBGs. Hal ini didukung oleh penelitian 

Miftakhul (2016) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

total biaya riil dengan total tarif paket INA CBGs pada pasien rawat 
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inap penyakit stroke hemoragi. Nilai total biaya riil lebih tinggi dari nilai 

total tarif paket INA CBGs, serta hasil uji tarif INA CBGs dibandingkan 

dengan tarif rumah sakit menunjukkan nilai p = 0,016 yang berarti 

terdapat perbedaan signifikan antara tarif rumah sakit dibandingkan 

dengan tarif INA CBGs. 

Penelitian lain yang juga menunjukkan adanya perbedaan 

ditunjukkan oleh penelitian Ananda (2015) perbedaan yang signifikan 

secara statistik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara biaya riil pengobatan stroke pasien rawat inap kelas 

III dan besarnya pembiayaan kesehatan berdasarkan Permenkes RI 

No. 69 Tahun 2013 dengan selisih positif.  

Tabel 25 menunjukkan masih adanya hospital cost yang tinggi 

walaupun telah menggunakan discharge planning. Berdasarkan hasil 

observasi, hal ini terjadi bisa disebabkan karena length of stay pasien 

yang juga lebih lama dan biaya perawatan yang meliputi penggunaan 

alkes dan obat atau special casemix main group (CMG). Penelitian 

yang dilakukan Puspandari et al (2015) menunjukkan hal yang sama 

bahwa lama perawatan memberikan hasil yang signifikan terhadap 

peningkatan tarif RS. Lama perawatan berimplikasi pada peningkatan 

tarif RS karena pelayanan kesehatan yang diberikan juga lebih banyak, 

bahkan bisa jadi sia-sia. Hal ini juga menimbulkan inefficient secara 

alokatif maupun sumberdaya. 

Puspandari et al (2015) menyatakan bahwa faktor – faktor yang 
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berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan diantaranya 

adalah : biaya obat, lama dirawat, penggunaan Intensive Care Unit 

(ICU), dan lokasi RS. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarriani (2014) 

menunjukkan bahwa kelas perawatan dan tingkat keparahan juga 

berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan dan biaya penyakit 

katastropik mencapai 32% dari total biaya pelayanan kesehatan. Pada 

Permenkes No 27 Tahun 2014  tentang petunjuk teknis system INA 

CBGs juga menyebutkan terdapat pembayaran tambahan  (Top Up) 

untuk kasus-kasus tertentu yang masuk dalam special CMG, meliputi 

Special procedure, special drugs, special invesigation, special 

prosthesis, dan special group subacute dan kronis. Top up  pada 

special CMG tidak diberikan untuk seluruh kasus atau kondisi, tetapi 

hanya diberikan pada kasus dan kondisi tertentu. 

Komponen yang berpengaruh pada biaya riil pasien rawat inap 

penyakit stroke hemoragi peserta JKN di RSUD Kraton dengan kode 

INA CBGs G-4-13-I adalah biaya obat dan alat kesehatan serta biaya 

visite dokter. Untuk kode INA CBGs G-4-13-II komponen yang 

berpengaruh adalah biaya obat dan alat kesehatan, biaya akomodasi, 

biaya keperawatan, dan biaya visite dokter ( Miftakhul 2016), 

4. Pengaruh discharge planning terstruktur terhadap kesiapan 

pasien menghadapi kepulangan 

Dari hasil penelitian didapatkan perbedaan nilai rata-rata 
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kesiapan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi siklus 

pertama dan kedua. Pada kelompok kontrol  didapatkan nilai rata-rata 

(mean) 54,30 poin .Sedangkan kelompok intervensi didapatkan nilai 

rata-rata 67,60 pada siklus pertama dan 65,70 pada siklus kedua. 

Pada hasil tersebut bisa diketahui bahwa terdapat selisih rata-rata 

nilai kesiapan pasien menghadapi kepulangan antara kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi  siklus kedua sebesar 13,30 poin, dan 

di dipertegas kembali di siklus ketiga dengan selisihnya sebesar 

11,40.  Dimana dalam dua siklus pemberian tindakan discharge 

planning  nilai rata-rata kesiapan pada kelompok intervensi lebih siap 

menghadapi pemulangan daripada kelompok kontrol.  

Pada kelompok kontrol  didapatkan sebanyak 4 orang (40%) 

yang  siap, sedangkan kelompok intervensi pada siklus kedua dan 

ketiga sebanyak 9 orang (90%). Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kesiapan pasien menghadapi kepulangan setelah 

dilakukan intervensi penerapan DP terstruktur. Hal ini berarti bahwa 

pemberlakuan discharge planning terstruktur dapat meningkatkan 

kesiapan pasien menghadapi kepulangan pada pasien stroke iskemik 

di RSUP Wahidin Sudirohusodo. 

Menurut Martinsusilo (2007), ada dua komponen utama dari 

kesiapan yaitu kemampuan dan keinginan. Kemampuan adalah 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki seseorang 
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ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan atau tugas tertentu. 

Sedangkan keinginan berkaitan dengan keyakinan, komitmen, dan 

motivasi untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu. Kesiapan 

merupakan kombinasi dari kemampuan dan keinginan yang berbeda 

yang ditunjukkan seseorang pada tiap-tiap tugas yang diberikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan pasien menghadapi 

pemulangan adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan serta keinginan yang mencakup 

keyakinan, komitmen, dan motivasi pasien untuk melakukan aktifitas 

atau kegiatan yang diajarkankan serta dianjurkan oleh perawat dan 

klinisi lain.  

Peneliti berasumsi bahwa pada kelompok intervensi nilai rata-

rata lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini bermakna 

bahwa pada kelompok intervensi ini pasien lebih siap menghadapi 

pemulangan. Dengan pemberian discharge planning sebelumnya 

pasien pulang pasien akan lebih siap menghadapi pemulangan 

karena dengan mendapatkan pendidikan atau pengetahuan dan 

instruksi tentang masalah kesehatannya, hal- hal yang harus dihindari, 

penggunaan obat-obatan di rumah, jenis komplikasi yang harus 

diberitahukan pada dokter dan sumber bantuan yang tersedia.  

Pada saat pulang pasien harus mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan sumber yang diperlukan untuk memenuhi 
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perawatan dirinya. Dengan pemberian discharge planning pasien dan 

keluarga menjadi lebih mengerti tentang kondisi kesehatan, 

pengobatan, tanda gejala bahaya kondisi penyakit, diet yang sehat, 

aktivitas yang bisa dilakukan sesuai kondisi penyakit dan pentingnya 

kontrol rutin untuk mengurangi terjadi komplikasi.  

Rondhianto (2008) mendefinisikan discharge planning sebagai 

merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi kepada 

pasien dan keluarganya tentang hal- hal yang perlu dihindari dan 

dilakukan sehubungan dengan kondisi / penyakitnya. Rumah sakit 

merupakan tempat penyelenggaraan layanan kesehatan yang 

menyeluruh atau komperhensif.  

Peneliti berasumsi bahwa memberikan pendidikan pada pasien, 

keluarga, dan pemberi layanan lain merupakan tanggung jawab yang 

penting bagi seluruh anggota tim kesehatan. Pasien siap menghadapi 

pemulangan disaat mereka mengetahui lebih banyak tentang 

kesehatan dan mengetahui upaya dalam mempertahankan 

kesehatannya. Pasien mengetahui tindakan pengobatan di rumah 

yaitu pasien atau keluarga mengetahui tetang dosis obat yang tepat 

dan waktu pemberian obat, dan menghindarkan pasien dari obat yang 

tidak cocok. Tanda-tanda bahaya yang dimaksud adalah gejala-gejala 

penyakit dari tubuh yang menandakan kekambuhan atau yang 

beresiko pada kesehatannya.  
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Aktifitas di rumah yang bisa dilakukan adalah aktifitas yang 

tidak memerlukan pengeluar energi besar, dan yang bisa 

memperberat kondisi kesehatannya. Pemenuhan diet/nutrisi dirumah 

diharapkan pasien mengerti semua isi kandungan zat gizi, vitamin, 

dan manfaat semua jenis makan atau buah-buah mana yang baik dan 

tidak sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita. dan pentingnya 

kontrol untuk perawatan selanjutnya adalah suatu tindakan untuk 

perawatan lanjutan yang mana untuk menghindari kekambuhan dan 

komplikasi.  

Pada penelitian ini pasien yang akan menghadapi pemulangan 

setelah mendapat discharge planning terstruktur hasilnya menjadi  

lebih siap dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan 

discharge planning. Pasien dinyatakan siap menghadapi pemulangan 

apabila pasien mengetahui pengobatan, tanda-tanda bahaya, aktivitas 

yang dilakukan, serta perawatan lanjutan di rumah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh mahasiswa keperawatan oleh Marthalena Siahaan 

(2009) yang berjudul  Pengaruh Discharge Planning yang Dilakukan 

oleh Perawat Terhadap Kesiapan Pasien Pasca Bedah Akut Abdomen 

Menghadapi Pemulangan Di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian 

tersebut meneliti pengaruh discharge planning yang dilakukan oleh 

perawat terhadap kesiapan pasien dengan metode quasi 
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experimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan 

discharge planning hampir semua responden (85,7%) memiliki tingkat 

kesiapan 3 dalam menghadapi pemulangan yaitu mampu tetapi ragu 

atau mampu tetapi tidak ingin melakukan kegiatan yang diajarkan 

setelah berada di rumah. Sedangkan lebih dari setengah responden 

(71.43%) memiliki tingkat kesiapan 4 dalam menghadapi pemulangan 

setelah dilakukan discharge planning (post test) yaitu mampu dan 

ingin atau mampu dan yakin melakukan kegiatan yang diajarkan 

setelah berada di rumah. Hasil analisa data menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan tingkat kesiapan pasien menghadapi pemulangan 

secara bermakna setelah dilakukan discharge.  

Penelitian selanjutnya adalah penlitian yang dilakukan oleh 

Marianne E Weiss (2007) yang berjudul Hospital Discharge in Adult 

Medical-Surgical Patients  yang melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi predictor dan outcomes  dari persepsi pasien bedah 

medis terhadap kesiapan menghadapi kepulangan melalui metode 

kuantitatif dengan path analysis.  Hasil dari penelitian membuktikan 

bahwa kualitas edukasi discharge planning  merupakan prediktor yang 

kuat terhadap kesiapan pasien menghadapi kepulangan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pasien dinyatakan siap menghadapi 

pemulangan apabila pasien mengetahui pengobatan, tanda-tanda 

bahaya, aktivitas yang dilakukan, serta perawatan lanjutan di rumah 

(The Royal Marsden hospital 2014). 
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Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Cedric Mabire 

et.al, dalam penelitiannya yang berjudul Nursing discharge planning 

for older medical inpatients in Switzerland: A cross-sectional study   

yang menggambarkan penerapan discharge planning yang biasa 

digunakan pada pasien rawat inap dan mengetahui hubungan antara 

discharge planning yang komprehensif dengan kesiapan pasien 

menghadapi kepulangan dan utilisasi. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan  antara discharge planning  dan kesiapan pasien. 

Pasien dengan discharge planning yang lebih komprehensif memiliki 

persepsi kurang siap menghadapi kepulangan. Hubungan yang 

signifikan antara discharge planning dan readmission rate selama 30 

hari paska perawatan. 

Program discharge planning  yang diberikan sejak pasien 

masuk rumah sakit dapat meningkatkan perkembangan kondisi 

kesehatan dan membantu pasien untuk mencapai kualitas hidup 

optimum sebelum dipulangkan. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan 

pasien dan keluarga mengenai cara perawatan di rumah berdampak 

pada masalh kesehatan atau ketidaksiapan pasien menghadapi 

pemulangan setelah pasien dirawat dirumah sakit.  
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge 

planning 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap beberapa 

responden terkait bagaimana pendapat responden tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning, 

responden mengatakan faktor komunikasi mempengaruhi proses 

perencanaan pulang pasien, kemudian adanya kolaborasi 

antarmultidisiplin yang bekerjasama dalam pelaksanaan  discharge 

planning tersebut seperti halnya pelaksanaan clinical pathway. Selain 

itu faktor keinginan pasien untuk turut serta dalam proses 

pelaksanaan  perencanaan pulang mereka. 

Proses discharge planning  tidak dilakukan oleh dokter saja 

seperti yang selama ini dilaksanakan di RS Wahidin Sudirohusodo, 

tetapi semua pemberi pelayanan juga sebaiknya ikut terlibat dalam 

melaksanakan discharge planning ini. Proses discharge planning 

harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan multidisiplin, 

mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terlibat dalam 

pelayanan kesehatan kepada pasien (Perry AG & Potter PA 2006). 

Menurut (Carrol 2007), elemen penting untuk perencanaan pulang 

adalah komunikasi, koordinasi, pendidikan, partisipasi pasien dan 

kolaborasi antara tenaga medis.   Sedangkan menurut The Queen‟s 

Nursing Intitute (QNI 2016)  terdapat tiga tema kunci yang 

memungkinkan efektifnya discharge planning yaitu peningkatan 
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komunikasi, peningkatan koordinasi pelayanan dan peningkatan 

kolaborasi. 

Pentingnya kerjasama tim multidisiplin dapat dilihat dari 

penelitian standarisasi perencanaan pasien pulang yang dilakukan di 

Klinik Mayo oleh Holland dan Heman (2011) dilatarbelakangi oleh 

adanya ketentuan dari Center for Medicare & Medicaid Services 

(CMS) bahwa untuk setiap rumah sakit diharuskan memiliki 

perencanaan pulang yang berlaku untuk semua pasien. Penelitian ini 

menggambarkan tentang dampak perubahan praktek perencanaan 

pulang pada kualitas koordinasi pemulangan yang dievaluasi dari 

perspektif pasien. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak 

adanya perbedaan yang signifikan antara karakteristik partisipan dari 

sebelum dan sesudah dilakukan perubahan pada standarisasi 

perencanaan pulang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

keberhasilan standarisasi proses perencanaan pulang adalah 

kerjasama tim multidisiplin, ini penting untuk ditingkatkan bagi 

pelaksanaan seluruh organisasi pelayanan kesehatan.  

Prinsip-prinsip dalam perencanaan pulang antara lain: pasien 

merupakan fokus dalam perencanaan pulang sehingga nilai keinginan 

dan kebutuhan dari pasien perlu dikaji dan dievaluasi, kebutuhan 

pasien diidentifikasi lalu dikaitkan dengan masalah yang timbul pada 

saat pasien pulang nanti sehingga kemungkinan masalah yang timbul 

di rumah dapat segera diantisipasi, perencanaan pulang dilakukan 
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secara kolaboratif karena merupakan pelayanan multidisiplin dan 

setiap tim harus saling bekerjasama, tindakan atau rencana yang 

akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan 

pengetahuan/sumber daya maupun fasilitas yang tersedia di 

masyarakat (Doengoes EM, Moorhouse MF, & Murr AC, 2007). 

Kerja sama dari multidisiplin dalam menjalankan program 

discharge planning  akan mencapai tujuan program jika komunikasi 

yang dijalankan oleh semua pihak berjalan baik. Setiap profesi yang 

terlibat dalam pemberi layanan ke pasien mengetahui tugasnya 

masing-masing dan dapat berkomunikasi dengan baik pada tiap 

tahapn proses discharge planning , mulai dari pengkajian awal 

menentukan kebutuhan pasien  hingga evaluasi akhir program apakah 

sudah diterima baik oleh pasien atau belum, hingga dampak positif 

dari pelaksanaan discharge planning  dapat dirasakan.  

Proses ini membutuhkan kolaborasi multi-disiplin, komunikasi 

antara berbagai pengaturan kesehatan dan keterlibatan pasien dan 

perawat untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan pasien (Driscoll 1999, Chenoweth & Luck 2003). 

Komunikasi merupakan inti Discharge planning kepada pasien, dan 

merupakan kewajiban perawat bagi pasien terutama karena dengan 

perilaku caring dari perawat bisa menurunkan stress hospitalisasi 

pada pasien selama di rawat (Putra 2005). Aspek penting yang lain 
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dari perencanaan pulang adalah perlunya kordinasi dan edukasi 

(Atwal, 2002). 

Menurut Supriyo (2006) kinerja perawat yang mempunyai 

pengetahuan baik menunjukkan peningkatan discharge planning pada 

pasien yang dirawat, serta sikap yang positif ditunjukkan perawat akan 

berdampak terhadap pelaksanaan penerapan discharge planning 

dalam memberi asuhan keperawatan, sehingga bukti layanan 

keperawatan akan memberikan citra yang baik pada rumah sakit di 

masa yang akan datang, serta terpenuhi kebutuhan perawatan 

berkesinambungan yang berdampak meminimalkan komplikasi yang 

terjadi.  

Faktor lain yang juga penting adalah keikutsertaan pasien dalm 

program discharge planning.  Waktu pelaksanaan discharge planning 

sudah sesuai , isi penjelasan  atau edukasi dari pemberi pelayanan 

sudah baik, dan kerja sama tim discharge planning  sudah maksimal, 

namun pada akhirnya tidak akan memberikan hasil dan mencapai 

tujuan jika pasien atau keluarga tidak mendukung program tersebut, 

oleh karena itu keikutsertaan dari pasien atau keluarga pasien sangat 

berperan penting dan menjadi faktor dalam discharge planning  yang 

efektif.  

Pastisipasi pasien dalam discharge planning di UK berjalan 

lebih aktif karena secara hukum dinyatakan tepat dengan adanya 

proses discharge planning (Kamalanathan et al. 2013). Pada hasil 



 

 
 

201 

wawancara individual, hampir semua informan setuju bahwa yang 

menjadi hambatan utama jalannya proses discharge planning  adalah 

faktor waktu. Waktu untuk pelaksanaan DP cukup menyita banyak 

tenaga sehingga pelaksanaannya yang memakan waktu banyak 

dianggap menjadi masalah dalam pelaksanaan DP, utamanya 

dilaksanakan di rumah sakit umum yang cenderung memiliki banyak 

pasien. Menurut ANAES (2010) Kurangnya waktu yang memadai 

yang melibatkan orang-orang penting untuk memastikan perencanaan 

yang tepat dan bisa diterapkan merupakan hambatan pelaksanaan 

discharge planning. 

6. Implikasi Discharge Planning terhadap Manajemen Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini bias menjadi rekomendasi bagi pihak rumah 

sakit dalam mengevaluasi pelaksanaan discharge planning  yang 

telah dilaksanakan di rumah sakit, serta meningkatkan pelaksanaan 

discharge planning  yang melibatkan seluruh profesi.   

Penelitian ini memberikan informasi masalah-masalah dan 

kebutuhan serta evaluasi dari pelaksanaan discharge planning.  

Peneliti berharap hasil akhir penelitian ini tersusun model 

pengembangan discharge planning  terstruktur. Model discharge 

planning terstruktur ini masih berhubungan dengan adanya clinical 

pathway dan medical record  sebagai bagian dari manajemen rumah 

sakit utamanya dalam menjaga mutu pelayanan rumah sakit 
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Gambar 19.  Model Manajemen RS terhadap  Discharge 

Planning, Clinical Pathway dan Medical Record 
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Gambar diatas menunjukkan  didalam sebuah manajemen rumah 

sakit, untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan, maka diperlukan 

beberapa variabel untuk mencapai pelayanan yang optimal, tiga 

diantaranya adalah clinical pathway, discharge planning, dan  medical 

record. Konten pertama adalah manajemen rumah sakit sebagai inti dari 

struktur ini, kemudian level kedua setelah manajemen rumah sakit adalah 

indikator pelayanan seperti  Readmission, Length of Stay, Disability, 

Mortality,Severity Level dan Hospital Cost.  

Konten level ketiga menunjukkan konten proses yang 

menghasilkan indikator pada level kedua tersebut, Clinical pathway 

menghasilkan efek pada Length of Stay, disability dan mortality (cenrara 

2017). Evaluasi  Discharge Planning  menunjukkan adanya perubahan 

pada Length of Stay (Rachmawaty 2017) dan readmission rate (Cochrane 

2013).  Sedangkan untuk pengisian medical record mempengaruhi 

hospital cost dan severity level (zulvinah 2017) 

Konten terakhir adal faktor-faktor yang mempengaruhi dari ketiga  

yang dirangkum menjadi model teori kinerja yang terdiri dari faktor 

individual yang berupa komunikasi, keahlian, pengetahuan dan waktu. 

Kemudian faktor psikologi, meliputi kerjasama dan partisipasi. Faktor yang 

terakhir adalah organisasi yang meliputi sumber daya, dokumentasi, 

kelengkapan berkas, dan pelatihan( Gibson et al 1996). 
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D. Keterbatasan penelitian 

1. Keterbatasan informasi dari jurnal-jurnal karena sepanjang 

penelusuran peneliti, masih kurang penelitian-penelitian serupa 

atau jurnal – jurnal yang menulis tentang penggunaan action 

research dalam meninjau tentang pelaksanaan discharge planning.   

2. Keterbatasan sampel sehingga tidak bisa digeneralisir untuk satu 

rumah sakit, hanya sesuai untuk stroke iskemik saja. 

3. Keterbatasan peserta yang berpartisipasi dalam melaksanakan 

discharge planning ini hanya terbatas pada perawat dan dokter, 

sedangkan dalam teori dikatakan bahwa pelaksanaan discharge 

planning  harus melibatkan seluruh profesi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Penerapan pelaksanaan discharge planning belum berjalan optimal 

sehingga dilakukan strategi penanganan berbentuk pembuatan format 

discharge planning baru yang terstruktur di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo 

2. Implementasi metode baru discharge planning berpengaruh terhadap 

length of stay pasien stroke iskemik. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika metode baru discharge planning  diimplementasikan dalam 

perawatan pasien stroke iskemik, maka length of stay pasien stroke 

iskemik akan sesuai atau kurang dari standar (7 hari) di RSUP 

Wahidin Sudirohusodo 

3. Implementasi metode baru discharge planning berpengaruh terhadap 

hospital cost  pasien stroke iskemik. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika metode baru discharge planning diimplementasikan dalam 

perawatan pasien stroke iskemik, maka hospital cost  pasien stroke 

iskemik akan lebih rendah atau sesuai dengan standar tarif INA CBGs 

di RSUP Wahidin Sudirohusodo.  
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4. Implementasi metode baru discharge planning berpengaruh dengan 

kesiapan pasien stroke iskemik menghadapi kepulangan. Pengaruh ini 

menunjukkan bahwa ketika metode baru discharge planning 

diimplementasikan dalam perawatan pasien stroke iskemik maka 

pasien stroke iskemik akan siap menghadapi kepulangan di RSUP 

Wahidin Sudirohusodo. 

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning 

berasal dari faktor personil yaitu: 

a. Pemberi layanan: terbatasnya waktu, kurangnya pengetahuan dan 

penguasaan materi, komunikasi dan kolaborasi tim pelaksana 

discharge planning 

b. Penerima layanan:  Kurangnya partisipasi pasien, tingkat 

pendidikan pasien/keluarga yang rendah 
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B. Saran 

1. Tim mutu sebaiknya melakukan evaluasi secara periodik sebagai 

bentuk pengawasan dari kepatuhan pelaksanaan discharge planning 

dalam proses pelayanan dimulai dari perawat, dokter, laboran dan 

seluruh petugas medis yang terlibat.  

2. Hasil penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi pihak rumah sakit 

khususnya pihak manajemen dalam mengevaluasi pelaksanaan 

discharge planning  yang telah dilaksanakan di rumah sakit, serta 

meningkatkan pelaksanaan discharge planning  yang melibatkan 

seluruh profesi . 

3. Program discharge planning diharapkan dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan terprogram untuk meningkatkan kualitas layanan yang 

dapat menurunkan length of stay rumah sakit dan menurunkan 

hospital cost serta dapat mempersiapkan pasien dalam menghadapi 

kepulangan yang membuat angka readmisi berkurang. 

4. Melakukan redesign form discharge planning yang mengacu pada 

teori. 

5. Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai discharge planning. 

6. Panduan Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi Versi 

2012 telah mengatur mengenai kontinutas pelayanan pada APK 2 dan 

pemulangan pasien, rujukan, serta tindak lanjut pada APK 3 (Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit, 2012). Regulasi  ini seharusnya bisa dilihat 

sebagai peluang untuk menguatkan sistim discharge planning 
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berkelanjutan yang sangat mendukung bentuk kontiunitas pelayanan 

kesehatan. 

7. Penyusunan penanggung jawab dan pembuatan job deskripsi atas 

pengimplementasian discharge planning. 

8. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi proses 

pelaksanaan discharge planning  secara terintegrasi yang melibatkan 

seluruh profesi, untuk melihat dampaknya bagi pasien 

9. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 

besar untuk melihat kekuatan pengaruh antar variable melalui metode 

statistik. 

10. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti mengenai hubungan antar 

pelaksanaan discharge planning terhadap readmission rate  rumah 

sakit kepuasan pasien,dan  adverse event. 
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Lampiran 1. Format kuesioner discharge planning 
 
 

PENGANTAR INFORMED CONSENT 
 
Kepada Yth: 
Bapak/Ibu selaku pasien yang menjadi partisipan  
Di Ruang Rawat Inap RS Wahidin Sudirohusodo Makassar 
 
 Partisipan yang terhormat, demi peningkatan pelayanan kesehatan di 
rumah sakit ini, kami mohon saudara bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner 
ini bertujuan untuk menilai pengetahuan saudara tentang pelaksanaan discharge 
planning. 
 Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu tentang identitas dan 
pertanyaan terkait discharge planning. Besar harapan kami agar saudara 
berkenan mengisi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saudara serta 
kenyataan yang pernah saudara dapatkan. Sebelumnya kami sampaikan terima 
kasih atas kerjasamanya. 
 
        Hormat saya 
            Peneliti 
 
 

               (Alvira Ramdhani) 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
Ruangan  : 
Alamat  : 
No. Hp  : 
 
 Menyatakan bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dalam 
penelitian yang berjudul “Evaluasi penerapan discharge planning di Rumah Sakit 
Wahidin Sudirohusodo” yang dilaksanakan pada Bulan Mei – Juli 2017 oleh 
mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Rumah 
Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. 
 
       

Makassar, ……..………2017 
       
 

Peneliti     Yang Menyatakan 
 
 
(Alvira Ramdhani )    (……………………………….) 
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Kuesioner Pelaksanaan Discharge planning 
 

A. Data Demografi  

Petunjuk Pengisian: 

 Berikan tanda cek (√ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai 

dengan keadaan saudara sebenarnya dan harapan saudara 

 Isilah titik-titik sesuai dengan kondisi saudara 

 
1. Inisial Nama   : ……………………………………….. 

2. Tanggal Lahir  : ……/……/……… 

3. Jenis kelamin  :      Laki-laki   Perempuan 

4. Pendidikan terakhir  :      SD   SMP 

       SMA   D3 

       S1                      S2 

5. Ruangan   : ………………………………………….. 
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B. Efektivitas Discharge Planning  

Instuksi: Berikan tanda cek (√ ) pada jawaban yang menurut anda 

sesuai dalam tabel dibawah inii 

No. 
KESIAPAN PASIEN MENGHADAPI 

KEPULANGAN 

ALTERNATIF 

JAWABAN 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

1 Saya yakin bahwa saya siap untuk keluar 

dari rumah sakit  

    

2 Saya siap secara fisik untuk keluar rumah 

sakit 

    

3 Saya merasa nyaman dan tidak nyeri hari 

ini 

    

4 Saya  merasa kuat hari ini     

5 Saya memiliki energi hari ini     

6 Saya tidak merasa stress hari ini     

7 Saya siap secara emosional untuk pulang 

hari ini 

    

8 Saya memiliki  kemampuan untuk merawat 

diri saya hari ini (misalnya: makan, berjalan, 

buang air) 

    

9 Saya mengetahui  tentang perawatan yang 

akan saya jalani setelah keluar rumah sakit 

    

10 Saya mengetahui bagaimana melakukan 

perawatan  terhadap kebutuhan pribadi 

saya (misalnya, mandi, kebersihan, makan) 

    

11 Saya dapat mengurus kebutuhan medis 

saya ( perawatan, obat-obatan) setelah 

pulang kerumah 
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12 Saya mengetahui  masalah yang harus 

diwaspadai setelah pulang kerumah 

    

13 Saya mengetahui siapa dan kapan harus 

dihubungi jika mendapat   masalah 

kesehatan ketika pulang kerumah 

    

14 Saya mengetahui tentang batasan (apa 

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 

untuk dilakukan) setelah pulang kerumah 

    

15 Saya mengetahui rencana  tindak lanjut 

perawatan medis setelah saya pulang ke 

rumah 

    

16 Saya mengetahui tentang layanan dan 

informasi yang tersedia di komunitas sekitar 

saya setelah saya pulang 

    

17 Saya mampu menangani tuntutan 

kehidupan setelah saya pulang 

    

18 Saya dapat melakukan perawatan pribadi 

(misalnya, kebersihan, mandi, buang air, 

makan) setelah berada dirumah 

    

19 Saya dapat melakukan perawatan medis 

(misalnya, perawatan  bedah, perawatan 

pernapasan, latihan, rehabilitasi, mengambil 

obat dalam jumlah yang benar dan pada 

waktu yang tepat) di rumah 

    

20 Saya memiliki dukungan emosional yang 

banyak setelah saya pulang kerumah 

    

21 Saya tidak membutuhkan pertolongan untuk 

perawatan pribadi saya setelah pulang 
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22 Saya tidak membutuhkan pertolongan  

untuk aktivitas rumah tangga ( misalnya 

memasak, mencuci, belanja) setlah pulang 

    

23 Saya tidak membutuhkan pertolongan untuk 

kebutuhan perawatan medis ( perawatan 

atau pengobatan) 
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DISCHARGE PLANNING PASIEN STROKE ISKEMIK 
 

 
 

LEMBAR DISCHARGE PLANNING / PERENCANAAN PULANG PASIEN STROKE 
(Dilengkapi dalam 24 jam pertama sejak pasien masuk ruang rawat sampai hari pemulangan) 

Nama Pasien: 
 

Diagnosa Medik: 

No. RM: 
Tgl/Bln/Thn Lahir: 
 

Tanggal Dirawat: 

Pendidikan 
 

Rencana Tgl Pulang: 

FASE NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN TTD/Nama 

Pelaksana Ya Tidak 

On 
Admission 
(dilakukan 24 
jam pertama 
sejak pasien 
masuk ruang 

rawat) 

1. Penilaian pasien    

2. Memberikan penjelasan prosedur, risiko dan 

perkiraan outcome kepada pasien 

   

3. Menginformasikan kepada pasien tentang tujuan 

perawatan 

   

4. Mengidentifikasi perkiraan lama perawatan (ELOS)     

5. Mengidentifikasi keluarga/pengasuh pasien saat di 

rumah (lingkungan pasien) 

   

During in 
patient stay 
(dilakukan saat 

pasien 
menjalani 

perawatan di 
ruang 

perawatan) 

     

1. Mendiskusikan terkait penyakit pasien, kebutuhan 

dan maslah yang akan terjadi dirumah 

   

2. Menjelaskan kekhawatiran pasien saat dirumah    

3. Mengajarkan kebutuhan pasien di rumah dan 

pastikan pasien memahami informasi yang 

diberikan 

   

4. Mengajarkan latihan ROM, perubahan posisi dan 

teknik relaksasi 

   

24 hours 
before 

discharge 
( 24 jam 
sebelum 

pemulangan 
pasien) 

1. Melakukan evaluasi mengenai pemahaman 

pasien/keluarga terkait penyakit pasien 

   

2. Mendiskusikan kembali pertanyaan pasien & 

keluaga terkait penyakit pasien, kebutuhan dan 

masalah yang terjadi saat dirumah 

   

3. Memberikan brosur atau leaflet tentang penyakit 

pasien serta penjelasannya 

   

On day of 
discharge  

(Hari 
pemulangan 

pasien) 

1. Konfirmasi bahwa pasien fit dan aman untuk 

pulang 

   

2. Meninjau dan memastikan pasien memilki daftar 

obat (resep) yang akan dibawa pulang 

   

3. Mengatur kebutuhan perawtan pasien di rumah    

4. Menginformasikan dan memastikan pasien 

mengatahui rencana kontrol lanjut 
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LEMBAR PENJELASAN UNTUK PARTISIPAN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : Alvira Ramdhani 
Satus    : Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen 

Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat 
      Universitas Hasanuddin 
NIM  : P1806215034 
Bermaksud melakukan penelitian untuk tesis dengan judul: “Evaluasi 
Penerapan  discharge planning pada pasien stroke iskemik di Rumah 
Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar”. Bersama ini saya akan 
menjelaskan beberapa hal terkait dengan  penelitian yang akan saya 
lakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dari 
penerapan discharge planning, mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi discharghe planning dan dampaknya terhadap efektivitas 
discharge planning pada pasien stroke iskemik, dengan harapan dapat 
menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan discharge planning oleh perawa 
t dan dokterdi ruangan dan sebagai data dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan. 

Penelitian ini tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan pada 

bapak/ ibu/ saudara. Partisipasi bapak/ ibu/ saudara bersifat sukarela tanpa 

paksaan, dan apabila menolak sebagai partisipan tidak ada sanksi apapun.  

Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan selama 45 - 60 menit 

dengan partisipan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh peneliti 

dan partisipan, jika ditemukan kekurangan informasi maka akan dilakukan 

wawancara yang kedua dengan waktu yang disepakati dan ditetapkan kemudian. 

Selama wawancara dilakukan, partisipan diharapkan dapat menyampaikan 

pengalamannya dengan runut dan lengkap.  

Selama penelitian dilakukan, peneliti menggunakan alat bantu penelitian 

berupa catatan dan tape recorder / MP4 untuk membantu kelancaran 

pengumpulan data. Semua catatan yang berhubungan dengan penelitian ini 

akan dijaga kerahasiaannya. Pelaporan hasil peneltian ini nantinya akan 

menggunakan kode partisipan dan bukan nama sebenarnya dari partisipan. 

Partisipan berhak mengajukan keberatan pada peneliti jika terdapat hal-hal yang 

tidak berkenan bagi partisipan, dan selanjutnya akan dicari penyelesaian 

berdasarkan kesepakatan peneliti dan partisipan.  

 

Makassar,       April 2017 

Peneliti, 

 

 

Alvira Ramdhani A 

NIM : P180621503 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Kode Partisipan : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan / Jabatan : 
Alamat   : 
 Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti, saya mengerti 

bahwa peneliti ini akan menghormati hak-hak saya selaku pasrtisipan. 

Saya mempunyai hak untuk tidak melanjutkan keikutsertaan dalam 

penelitian ini jika suatu saat saya dirugikan. 

 Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat bermanfaat 

untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit yang 

terkait dengan proses pendokumentasian asuhan keperawatan khususnya 

pelaksanaan discharge planning. Dengan menanda tangani lembar 

persetujuan ini, berarti saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari 

siapapun. 

      Nama       Tanda tangan         Tgl/Bln/Thn 

1. Partisipan   _________________  ________________  

______________ 

2. Saksi     __________________  ________________  

______________ 

Penanggung Jawab Penelitian : 

 

 

Alvira Ramdhani  
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM ( IN-DEPTH INTERVIEW ) 

 DAN FGD (FOCUS GROUP DISCUSSIONS) 

 

Data Demografi 

 

Kode Partisipan  : ………………………………………………….. 

Umur    : ………………………………………………….. 

Jenis Kelamin  : ………………………………………………….. 

Tingkat pendidikan terakhir: ………………………………………................ 

Unit pelayanan/ruangan : ………………………………………………….. 

Lama Bekerja/posisi jabatan: …………………………………………………. 

Pengalaman Pelatihan : ………………………………………………….. 

      ………………………………………………….. 

Hari / tanggal wawancara : ………………………………………………….. 

Tempat wawancara  : ………………………………………………….. 

Waktu wawancara  : ………………………………………………….. 

Pewawancara  :  

___________________________________________________________ 
Saya sangat tertarik untuk mengetahui pengalaman Saudara di ruangan 

ini dalam melakukan penerapan discharge planning. Dapatkah Saudara 

menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut, termasuk 

semua peristiwa, pendapat, pikiran dan perasaan yang dialami saat ini. 

 

1. Pertanyaan Pembuka 

a. Selamat pagi........., apa kabar ? 

b. Mengingatkan kontrak sebelumnya untuk wawancara hari ini. Dan 

Melakukan Kontrak waktu wawancara (durasi 45-60 menit ) 

c. Apa yang anda pahami tentang discharge planning? 
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2. Pertanyaan Inti  

a. Bagaimana pengalaman anda dalam melakukan dokumentasi 

discharge planning? 

b. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan discharge planning yang 

anda lakukan? 

c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge 

planning? 

d. Apa saja hambatan yang anda temukan selama menerapkan 

discharge planning? 

e. Apa upaya yang anda lakukan untuk mengatasi hambatan yang 

ada? 

f. Apa saja tantangan yang anda dapatkan selama menerapkan 

discharge planning? 

g. Apa upaya yang anda butuhkan untuk mengembangkan 

kemampuan anda dalam melaksanakan discharge planning? 

h. Menurut anda, hal-hal apa saja yang dapat mendukung discharge 

planning? 

i. Apa harapan anda untuk meningkatkan discharge planning di 

rumah sakit ini? 

3. Pertanyaan Penutup 

a. Adakah hal lain yang ingin anda sampaikan terkait dengan 

pengalaman anda selama melaksanakan penerapan discharge 

planning di ruangan selain dari apa yang sudah saya tanyakan 

sebelumnya? 

b. Apabila masih ada informasi yang saya butuhkan, bisakah saya 

menghubungi anda kembali? 

c. Terimakasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai. 

Semoga informasi yang anda berikan dapat memberikan wawasan 

baru mengenai pelaksanaan dari discharge planning di rumah sakit. 
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Lampiran 2. Master Chart Tabel 
 

NO RM 
JENIS 

KELAMIN 
UMUR PEKERJAAN SIKLUS LOS LOS1 COST COST1 KSP KSP1 

1 796754 P 56 IRT 1 17 hari 2 7213866 2 57 1 

2 784242 P 49 wiraswasta 1 10 hari 2 4357253 2 63 2 

3 799983 L 46 PNS 1 8 hari 2 -2487149 1 40 1 

4 262083 L 54 PNS 1 13 hari 2 2237242 2 47 1 

5 800479 L 67 lainnya 1 14 hari 2 5442407 2 53 1 

6 801739 L 57 wiraswasta 1 5 hari 1 -2260809 1 62 2 

7 798570 P 52 PNS 1 9 hari 2 348676 2 62 2 

8 690907 L 52 PNS 1 21 hari 2 13175251 2 59 2 

9 283082 L 50 wiraswasta 1 12 hari 2 7951294 2 47 1 

10 799739 P 58 IRT 1 12 hari 2 4822722 2 53 1 

11 803418 P 78 lainnya 2 9 hari 2 1956653 2 72 2 

12 507324 P 63 IRT 2 8 hari 2 1089951 2 77 2 

13 804480 P 85 IRT 2 8 hari 2 8878123 2 57 1 

14 805694 P 55 PNS 2 2 hari 1 -5385573 1 62 2 

15 805820 P 76 wiraswasta 2 3 hari 1 -5236639 1 68 2 

16 706312 L 55 PNS 2 16 hari 2 9417873 2 75 2 

17 805740 L 60 wiraswasta 2 6 hari 1 -8368056 1 65 2 

18 501676 P 80 IRT 2 21 hari 2 15255418 2 66 2 

19 707996 L 68 lainnya 2 13 hari 2 5028017 2 65 2 

20 504724 P 82 IRT 2 7 hari 1 -1387677 1 69 2 

21 806336 L 31 wiraswasta 3 17 hari 2 7377519 2 53 1 

22 809387 L 49 lainnya 3 13 hari 2 10379102 2 62 2 

23 807845 P 85 IRT 3 4 hari 1 -3077945 1 77 2 

24 809960 L 80 lainnya 3 10 hari 2 1448457 2 62 2 

25 810673 P 81 wiraswasta 3 13 hari 2 5111299 2 62 2 

26 811790 L 59 PNS 3 8 hari 2 612323 2 69 2 

27 812550 P 45 IRT 3 5 hari 1 -2079456 1 77 2 

28 811354 L 49 wiraswasta 3 20 hari 2 7077867 2 60 2 

29 764400 P 46 IRT 3 6 hari 1 -4368056 1 65 2 

30 222030 L 50 PNS 3 5 hari 1 771924 2 70 2 
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Lampiran 3. Template Analisis Tematik Wawancara 
 

TEMPLATE ANALISIS  TEMATIK WAWANCARA INDIVIDUAL 
 

MENGEKSPLORE  PELAKSANAAN DISCHARGE PLANNING 

P/1 
 

P/2 
 

P/3 
 

P/4 
 

P/5 
 

KATA KUNCI KATEGORI SUBTEMA TEMA 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Penerapan Discharge 
Planning sudah 
dilaksanakan di ruang 
brain centre 

Discharge Planning telah 
dilaksanakan 

Waktu pemberian 
Discharge 
Planning 

Penerapan 
Discharge 
Planning 

Belum Optimal 

√    √ Hanya dilaksanakan satu 
waktu 

Waktu pelaksanaan DP 

 √ √ √  Diisi pada saat pasien 
masuk dan akan keluar 

Waktu pelaksanaan DP 

√  √ √  Format belum lengkap Ketidak lengkapan format 
DP 

Format Discharge 
Planning Belum 

Lengap √ √    Hanya skrining faktor risiko 
pasien 

Format belum lengkap 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

Tidak ada prosedur 
edukasi/ promosi ke 
pasien  

Format belum lengkap 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Hanya diisi oleh dokter Belum Terintegrasi Penerapan 
Discharge 

Planning belum 
terintegrasi 
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MENGEKSPLORE FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN DISCHARGE PLAN 
 

P/1 
 

P/2 
 

P/3 
 

P/4 
 

KATA KUNCI KATEGORI SUBTEMA TEMA 

√ 

 

   Komunikasi dan kerja 
sama pihak pemberi 
layanan 

Komunikasi dan kerjasama 
tim 

 Komunikasi dan 
Kolaborasi Tim DP 

√    Komitmen tim pemberi 
layanan 

Partisipasi Pasien dan 
Pemberi Layanan 

 Partisipasi Pasien dan 
tim DP 

  √ √ Faktor kerjasama dari 
pasien dan keluarga 

 

√ √   Waktu pemberian 
Discharge Planning yang 
terbatas 

Waktu pemberian DP  Waktu pemberian DP 

MENGEKSPLORE  HAMBATAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DISCHARGE PLANNING 

P/1 
 

P/2 
 

P/3 
 

P/4 
 

KATA KUNCI KATEGORI SUBTEMA TEMA 

√ √ √ √ Terbatasnya waktu yang 
dimiliki pemberi pelayanan 

Terbatasnya waktu 
pelaksanaan dp 

 Waktu pelaksanaan 
Discharge Planning 

  √ √ Pasien dan keluarga 
kurang paham 

Tingkat pendidikan 
pasien/keluarga yang 
rendah 

 Tingkat pendidikan 
pasien/keluarga 

√   √ Ketidak sesuaian 
pemahaman antar pemberi 
layanan 

Kerjasama tim pemberi 
layanan yang kurang 

 Kerjasama tim pemberi 
layanan 

 √   Pemberi layanan tidak 
menguasai materi penyakit  

Kurangnya pemahaman 
mengenai materi yang 
diberikan 

 Penguasaan Materi 
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Lampiran 4. Rekapan Hasil Uji Validitas Koesioner 

 
 
 

NO Pertanyaan 
Validitas 

Nilai r hitung > r 
tabel (0.628) 

Keterangan 

1 Pertanyaan 1 0,636 Valid 

2 Pertanyaan 2 0,636 Valid 

3 Pertanyaan 3 0,775 Valid 

4 Pertanyaan 4 0,747 Valid 

5 Pertanyaan 5 0,816 Valid 

6 Pertanyaan 6 0,713 Valid 

7 Pertanyaan 7 0,808 Valid 

8 Pertanyaan 8 0,764 Valid 

9 Pertanyaan 9 0,808 Valid 

10 Pertanyaan 10 0,893 Valid 

11 Pertanyaan 11 0,713 Valid 

12 Pertanyaan 12 0,676 Valid 

13 Pertanyaan 13 0,834 Valid 

14 Pertanyaan 14 0,880 Valid 

15 Pertanyaan 15 0,884 Valid 

16 Pertanyaan 16 0,667 Valid 

17 Pertanyaan 17 0,675 Valid 

18 Pertanyaan 18 0,701 Valid 

19 Pertanyaan 19 0,739 Valid 

20 Pertanyaan 20 0,704 Valid 

21 Pertanyaan 21 0,734 Valid 

22 Pertanyaan 22 0,734 Valid 

23 Pertanyaan 23 0,746 Valid 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.762 .968 23 
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Lampiran 5. Hasil Olahan Statistik SPSS 

    
1. HASIL UNIVARIAT 
  

A. SIKLUS 1 
 
 

Jenis Kelamin 

 

Frequen

cy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 4 40.0 40.0 40.0 

laki-laki 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 2 20.0 20.0 20.0 

PNS /TNI /Polri 4 40.0 40.0 60.0 

Wiraswasta 3 30.0 30.0 90.0 

Lainnya 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 1 10.0 10.0 10.0 

SMP 1 10.0 10.0 20.0 

SMA 5 50.0 50.0 70.0 

S1 /D3 2 20.0 20.0 90.0 

S2 keatas 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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klasifikasi umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 46-55 tahun 6 60.0 60.0 60.0 

>55 tahun 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

biaya perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 2 20.0 20.0 20.0 

tinggi 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

kesiapan menghadapi kepulangan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak siap 6 60.0 60.0 60.0 

siap 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

lama perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid menurun 1 10.0 10.0 10.0 

meningkat 9 90.0 90.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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B. SIKLUS 2 
 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 7 70.0 70.0 70.0 

laki-laki 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 4 40.0 40.0 40.0 

PNS /TNI /Polri 2 20.0 20.0 60.0 

Wiraswasta 2 20.0 20.0 80.0 

Lainnya 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 2 20.0 20.0 20.0 

SMP 2 20.0 20.0 40.0 

SMA 4 40.0 40.0 80.0 

S1 /D3 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

klasifikasi umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 46-55 tahun 2 20.0 20.0 20.0 

>55 tahun 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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biaya perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 4 40.0 40.0 40.0 

tinggi 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

kesiapan menghadapi kepulangan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak siap 1 10.0 10.0 10.0 

siap 9 90.0 90.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

lama perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid menurun 4 40.0 40.0 40.0 

meningkat 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

239 

C. SIKLUS 3 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 4 40.0 40.0 40.0 

laki-laki 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 3 30.0 30.0 30.0 

PNS /TNI /Polri 2 20.0 20.0 50.0 

Wiraswasta 3 30.0 30.0 80.0 

Lainnya 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 1 10.0 10.0 10.0 

SMP 2 20.0 20.0 30.0 

SMA 4 40.0 40.0 70.0 

S1 /D3 2 20.0 20.0 90.0 

S2 keatas 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

klasifikasi umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <35 tahun 1 10.0 10.0 10.0 

36-45 tahun 1 10.0 10.0 20.0 

46-55 tahun 4 40.0 40.0 60.0 

>55 tahun 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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biaya perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 3 30.0 30.0 30.0 

tinggi 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

kesiapan menghadapi kepulangan1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak siap 1 10.0 10.0 10.0 

siap 9 90.0 90.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 

lama perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid menurun 4 40.0 40.0 40.0 

meningkat 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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Nilai Mean Siklus 1,2 dan 3 
 

Report 

kelompok 
biaya 

perawatan 

lama 

perawatan 

Kesiapan 

menghadap

i pulang 

Siklus 1 Mean 4080075.30 12.10 54.30 

N 10 10 10 

Std. 

Deviation 

4838136.95

4 
4.581 7.732 

Siklus 2 Mean 2124809.00 9.30 67.60 

N 10 10 10 

Std. 

Deviation 

7555507.76

0 
5.851 6.004 

Siklus 3 Mean 2325303.40 10.10 65.70 

N 10 10 10 

Std. 

Deviation 

4946956.35

2 
5.507 7.602 

Total Mean 2843395.90 10.50 62.53 

N 30 30 30 

Std. 

Deviation 

5776982.93

7 
5.290 9.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

242 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 7. Curiculum Vitae 
 
 

Curiculum Vitae 
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