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ABSTRAK
Perawat menjadi sumber daya manusia yang penting dalam pelayanan kesehatan dan yang paling
sering berinteraksi dengan pasien, perawat harus memiliki perilaku caring yang baik dalam
melaksanakan tindakan keperawatan yang dapat membantu proses penyembuhan dan
meningkatkan kepuasan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku
caring perawat di Rumah Sakit Prince Nayef bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala. Jenis
penelitian merupakan kuantitatif, descriptive ekslopratif dengan desain cross sectional study, teknik
pengambilan sampel menggunakan metode total sampling dengan jumlah sampel 30 responden.
Alat pengumpulan data berupa kuesioner Caring Behavior Inventory (CBI) oleh Watson dengan 42
pernyataan yang diukur berdasarkan persepsi perawat. Hasil penelitian dari persepsi perawat
menunjukkan bahwa 28 perawat (93,3%) memiliki perilaku caring yang tinggi. Diharapkan agar
perawat dapat meningkatkan pengetahuan terkait perilaku caring karena akan dapat membantu
mempercepat proses penyembuhan pasien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah
sakit.
Kata kunci: Caring, perawat, teori Watson
ABSTRACT
The nurse is an essential human resource in the health service sector and the one who interact the
most with patients. A nurse ought to have very good caring behavior in carrying out nursing actions
which help in the healing process and improving patient’s satisfaction. This research aims to
comprehend the caring behavior of nurses in Prince Nayef Bin Abdul Aziz Hospital of Syiah Kuala
University. The type of research is quantitative and descriptive explorative, with a cross-sectional
study design. Sampling technique implemented was the total sampling method to 30 respondents.
Data collection instrument used is Caring Behavior Inventory (CBI) questionnaires with 42
questions measured using the nurses’ perception. The result acquired based on nurses’ perception
indicates that 28 nurses (93,3%) considered as high quality of caring behavior. It is anticipated that
nurses could enhance their knowledge regarding caring behavior since it will help in accelerating
the healing process and increasing the service quality of a hospital.
Keywords: Caring, Nurse, Watson Theory
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PENDAHULUAN
Menurut WHO (2018) rumah sakit
merupakan sistem kesehatan, layanan
kesehatan serta pendidikan kesehatan yang
ditujukan kepada masyarakat yang didalamya
mencakup sumber daya dan pengetahuan
yang sesuai dengan intervensi yang
diberikan, yaitu adanya ketersediaan layanan
berkelanjutan mulai dari kondisi akut hingga
kompleks.
Dalam upaya peningkatan kesehatan,
pelayanan kesehatan rumah sakit sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari
penyediaan fasilitas kesehatan maupun dari
sumber daya manusia. Sumber daya manusia
menjadi salah satu faktor penting yang
mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit
dengan menjalankan fungsinya dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dan tidak melupakan fungsi

sosial didalamnya, sekitar 50% tenaga
kerja kesehatan merupakan perawat dan
bidan atau mencapai 20,7 juta adalah perawat
dan bidan dari total keseluruhan 43,5 juta
tenaga kesehatan di dunia (WHO, 2018;
Depkes RI, 2002 dalam Desima, 2013).
Menurut Sutoto dan Wibowo dalam Ikafah,
2017 perawat merupakan sumber daya
manusia yang menjadi salah satu faktor
penting
dalam
pelayanan
kesehatan,
dikarenakan perawat adalah disiplin ilmu
yang melaksanakan asuhan keperawatan
selama 24 jam. Jika ditinjau lebih lanjut
maka sekitar 60% pelayanan kesehatan
dilaksanakan oleh perawat.
Dalam melaksanakan tindakan kesehatan,
perawat harus memperhatikan aspek penting
dan utama dari keperawatan yaitu caring.
Caring
merupakan
tindakan
dalam
komunikasi, dukungan kepada pasien serta
memperhatikan asuhan fisik yang harus
dilakukan sebagai bentuk kebaikan dan
kepedulian perawat untuk meningkatkan rasa
aman dan mendukung penyembuhan pasien
(Kozier, 2010, p.568). Perilaku caring
merupakan konsep yang luas yang menjadi

inti dari keperawatan professional dan
sebagai bagian dasar yang dilakukan dalam
praktik keperawatan, yaitu suatu tindakan
keperawatan professional yang dilakukan
oleh perawat di seluruh dunia dalam
pelaksanaan intervensi terapeutik yang terjadi
dari hubungan perawat dalam proses
membantu pasien untuk memulihkan serta
meningkatkan kesehatan pasien sehingga
kondisi pasien menjadi semakin lebih baik.
Hal ini dilakukan dengan memberikan
pelayanan keperawatan, mendampingi dan
memberikan dukungan kepada pasien
(Watson, 2009; Hofman, 2013 dalam
Alshammari, 2018, p.45; Setiawan, 2014,
p.8).
Kualitas pelayanan kesehatan pada sebuah
rumah sakit sangat dipengaruhi oleh perilaku
caring perawat, hal ini sejalan dengan
penelitian NMAHP tahun 2011 terdapat
sekitar 50% keluhan dari pasien terhadap
rumah sakit yaitu terkait dengan sikap dan
perilaku pelaksana layanan kesehatan serta
sering terjadinya komunikasi yang buruk
terhadap pasien (dalam Wijaya, 2014, p.75).
Hasil penelitian Rahayu, 2011 tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan sikap
caring perawat pelaksana di ruang rawat inap
RSUP persahabatan Jakarta menunjukkan
bahwa perawat yang bersikap caring hanya
sekitar 51,9% perawat, sedangkan masih
banyak perawat yang kurang dalam perilaku
caring yaitu sekitar 48,1% perawat. Masih
tingginya jumlah perawat yang kurang dalam
melaksanakan
perilaku
caring
akan
berdampak bagi kepuasan pasien dan
pelayanan rumah sakit (dalam Ikafah, 2017,
p.139).
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan
masih kurang optimalnya kinerja perawat
dalam pemenuhan perilaku caring. Perawat
harus mempunyai pengetahuan, pemahaman
dan kesadaran tentang pentingnya bersikap
caring untuk membantu dalam proses
perawatan pasien. Oleh karena itu perawat
harus
dapat
melaksanakan
asuhan
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keperawatan dan mampu memenuhi perilaku
caring yang baik kepada pasien. Berdasarkan
latar belakang di atas, maka penulis ingin
mengetahui gambaran perilaku caring
perawat di rumah sakit Prince Nayef bin
Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh.

2.

3.

METODE
Penelitian
ini
menggunakan
metode
deskriptif
eksploratif
dengan
desain
crosssectional study yang dilaksanakan
tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2019 di Rumah
Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Sampel dalam penelitian ini adalah 30
perawat. Teknik pengambilan sampel yaitu
metode total sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner Caring Behavior
Inventory (CBI) yang digunakan untuk
mengukur
perilaku
caring
perawat
berdasarkan persepsi perawat yang terdiri
dari 42 pernyataan. Pengumpulan data
dilakukan setelah mendapatkan surat lulus uji
etik dari Komite Etik Penelitian Fakultas
Keperawatan Universitas Syiah Kuala.
Analisa data yang digunakan merupakan
analisa univariat yaitu untuk melihat
distribusi frekuensi dan persentase setiap
variabel, (Hastono, 2016).
HASIL
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan terhadap 30 responden, didapatkan
hasil sebagai berikut.
Tabel 1. Data demografi responden
No.
Data Demografi
f
1.
Umur Responden
(Depkes, 2009)
a. Remaja akhir
4
(17 - 25 tahun)
b. Dewasa awal
13
(26 - 35 tahun)

No.

%

13.3
43.3

4.

5.

Data Demografi
c. Dewasa akhir
(36 – 45 tahun)
Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
Pendidikan Terakhir
a. DIII-Kep
b. Ners
Lama Bekerja
a. ≤ 5 tahun
b. > 5 tahun
Status Kepegawaian
a. PNS
b. Non-PNS

Total

f

%

13

43.3

8
22

26.7
73.3

23
7

76.7
23.3

18
12

60.0
40.0

10
20
30

33.3
66.7
100

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa 4
responden (13,3 %) berada pada usia 17 - 25
tahun (kategori usia remaja akhir), 13
responden (43,3 %) pada rentang usia 26 – 35
tahun (dewasa awal) dan sebanyak 13
responden (43,3%) berada pada usia 36 – 45
tahun (dewasa akhir). Frekuensi responden
terbanyak berdasarkan jenis kelamin yaitu
perempuan sebanyak 22 responden (73,3 %)
dengan frekuensi pendidikan terakhir
responden
terbanyak
adalah
DIII
Keperawatan yaitu 23 responden (76,7%).
Distribusi frekuensi lama bekerja responden
terbanyak adalah >5 tahun yaitu sebanyak 18
responden (60 %). Mayoritas status
kepegawaian responden adalah Non-PNS
sebanyak 20 responden (66,7 %).
Tabel 2. Perilaku Caring Perawat
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

28
2
30

93.3
6.7
100

Hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan
bahwa perilaku caring perawat yang berada
pada kategori tinggi berjumlah 28 responden
(93,3%). Hal ini mendefinisikan bahwa
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mayoritas perawat memiliki perilaku caring
yang berkategori tinggi.
Tabel 3. Perilaku Caring Perawat ditinjau
dari Mengakui Keberadaan Manusia
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

28
2
30

93.3
6.7
100

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa
terdapat 25 perawat (83,3%) memiliki
perilaku caring tinggi dalam mengakui
keberadaan manusia, 5 perawat (16,7 %)
memiliki perilaku caring yang sedang dalam
mengakui keberadaan manusia dan tidak ada
perawat yang memiliki perilaku caring
rendah dalam mengakui keberadaan manusia.
Tabel 4. Perilaku Caring Perawat ditinjau
dari Menanggapi dengan Rasa Hormat
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

26
4
30

86.7
13.3
100

Berdasarkan tabel 4, terdapat 26 perawat
(86,7%) memiliki perilaku caring tinggi
dalam menanggapi dengan rasa hormat, 4
perawat (13,3 %) memiliki perilaku caring
yang sedang dalam menanggapi dengan rasa
hormat dan tidak ada perawat yang memiliki
perilaku caring rendah dalam menanggapi
dengan rasa hormat
Tabel 5. Perilaku Caring Perawat ditinjau
dari Menciptakan Hubungan yang Positif
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

21
9
30

70.0
30.0
100

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa
terdapat 21 perawat (70.0%) memiliki
perilaku caring tinggi dalam menciptakan
hubungan yang positif, 9 perawat (30,0 %)
memiliki perilaku caring yang sedang dalam
menciptakan hubungan yang positif dan tidak
ada perawat yang memiliki perilaku caring
rendah menciptakan hubungan yang positif.
Tabel 6. Perilaku Caring Perawat ditinjau
dari Pengetahuan dan Keterampilan
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

26
4
30

86.7
13.3
100

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa
terdapat 26 perawat (86,7%) memiliki
perilaku caring tinggi dalam pengetahuan
dan keterampilan, 4 perawat (13,3 %)
memiliki perilaku caring yang sedang dalam
pengetahuan dan keterampilan serta tidak ada
perawat yang memiliki perilaku caring
rendah pengetahuan dan keterampilan.
Tabel 7. Perilaku Caring Perawat ditinjau
dari Perhatian Terhadap yang dialami Orang
Lain
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

f

%

16
14
30

53,3
46,7
100

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa
terdapat 16 perawat (53,3%) memiliki
perilaku caring tinggi dalam perhatian
terhadap yang dialami orang lain, 14 perawat
(46,7 %) memiliki perilaku caring yang
sedang dalam perhatian terhadap yang
dialami orang lain serta tidak ada perawat
yang memiliki perilaku caring rendah
perhatian terhadap yang dialami orang lain.
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PEMBAHASAN
Perilaku caring perawat
Hasil penelitian tentang perilaku caring
perawat pada 30 perawat Rumah Sakit Prince
Nayef bin Abdul Aziz Universitas Syiah
Kuala didapatkan perilaku caring perawat
keseluruhan adalah Tinggi, yaitu sebanyak 28
perawat (93,3 %) sedangkan kategori sedang
terdapat 2 perawat (6,7 %). Dari hasil
penelitian tersebut disimpulkan bahwa
gambaran perilaku caring perawat di Rumah
Sakit Prince Nayef bin Abdul Aziz
Universitas Syiah Kuala berada pada kategori
Tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilaksanakan oleh Martauli (2014)
tentang perilaku caring perawat di rumah
sakit “T” Jakarta, penelitian ini dilaksanakan
di dua ruang berbeda yaitu di ruangan rawat
inap bedah didapatkan hasil bahwa 80%
perawat yang berada di ruang tersebut telah
melaksanakan perilaku caring dengan sangat
baik. Ruang lainnya dalam penelitian tersebut
yaitu ruang rawat inap penyakit dalam
dengan
hasil
76%
perawat
telah
melaksanakan perilaku caring dengan sangat
baik.
Peneliti menyimpulkan bahwa perilaku
caring perawat di Rumah Sakit Prince Nayef
bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala
secara keseluruhan sudah baik dikarenakan
perawat sadar bahwa perilaku caring adalah
hal utama dalam asuhan keperawatan yang
harus dimiliki oleh setiap perawat. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan Mayasari
(2013) terkait dengan caring perawat yang
sangat penting dan berpengaruh dalam
meningkatkan kepuasan pasien, memperbaiki
kondisi lingkungan kerja.
Perilaku caring perawat ditinjau dari
mengakui keberadaan manusia
Hasil penelitian tentang perilaku caring
perawat ditinjau dari mengakui keberadaan

manusia pada 30 perawat Rumah Sakit
Prince Nayef bin Abdul Aziz Universitas
Syiah Kuala didapatkan hasil bahwa perilaku
caring perawat dalam mengakui keberadaan
manusia secara keseluruhan adalah Tinggi,
yaitu sebanyak 25 perawat (83,3 %). Hal ini
sejalan dengan penelitian Rozalina (2017)
tentang
perilaku
caring
perawat
menunjukkan bahwa 72,7 % perawat telah
mampu memenuhi dimensi mengakui
keberadaan manusia dalam perilaku caring,
penelitian ini menggungkapkan bahwa
perawat harus dapat dipercaya, mempunyai
kemampuan serta pengetahuan terhadap
informasi kesehatan pasien dan bersikap
sopan terhadap setiap individu.
Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan
tindakan keperawatan, perilaku caring
perawat dimensi mengakui keberadaan
manusia masih perlu adanya peningkatan, hal
ini dikarenakan hal ini dikarenakan masih
terdapat beberapa perawat yang berada pada
kategori rendah. Mengakui keberadaan
manusia merupakan salah satu bagian dari
perilaku caring yang jika dijalankan dengan
baik maka dapat menggali keluhan-keluhan
dari penyakit pasien serta akan dapat
meningkatkan kepercayaan pasien. Hal
tersebut
akan
membantu
tindakan
keperawatan maupun tindakan medis lainnya
sehingga mempercepat proses penyembuhan
pasien dan mampu memberikan rasa aman
pada pasien.
Perilaku caring perawat ditinjau dari
menanggapi dengan rasa hormat
Hasil penelitian tentang perilaku caring
perawat ditinjau dari menanggapi dengan
rasa hormat pada 30 perawat Rumah Sakit
Prince Nayef bin Abdul Aziz Universitas
Syiah Kuala didapatkan hasil bahwa perilaku
caring perawat dalam menanggapi dengan
rasa hormat secara keseluruhan adalah
Tinggi, yaitu sebanyak 26 perawat (86,7 %).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Kalsum (2016, p.99) terkait perilaku caring
60

JIM FKep Volume IV No. 2 Tahun 2019
dan kepuasan pasien dengan hasil yang
menunjukkan hasil tinggi dengan presentase
74% untuk perilaku caring dalam
menanggapi dengan rasa hormat. Namun
dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa
masih ada dari perawat yang jarang
memberikan dukungan dan motivasi, kurang
mendengarkan keluhan serta jarang menyapa
pasien.
Peneliti berasumsi bahwa perilaku caring
perawat ditinjau dari menanggapi dengan
rasa hormat di Rumah Sakit Prince Nayef bin
Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala
dinyatakan baik. Hal ini disebabkan karena
perawat dapat melaksanakan subdimensi
seperti memberikan asuhan terapeutik pada
pasien, memantau kondisi pasien dan
melakukan pemberian obat kepada pasien
dengan tepat waktu.
Perilaku caring perawat ditinjau dari
menciptakan hubungan yang positif
Hasil penelitian tentang perilaku caring
perawat ditinjau dari menciptakan hubungan
yang positif pada 30 perawat Rumah Sakit
Prince Nayef bin Abdul Aziz Universitas
Syiah Kuala didapatkan hasil bahwa perilaku
caring perawat dalam menciptakan hubungan
yang positif secara keseluruhan adalah
Tinggi, yaitu sebanyak 21 perawat (70,0 %).
Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilaksanakan oleh Rozalina (2017, p.67-68)
yang menunjukkan hasil 63,6 % perawat
telah melaksanakan perilaku caring dalam
menciptakan hubungan yang positif.
Robert (2015) dalam penelitian Fatoni (2018,
p.9) terkait caring perawat dan tingkat
kecemasan pasien anak menjelaskan bahwa
menciptakan hubungan yang positif menjadi
faktor penting terhadap pasien dan perawat.
Kemampuan perawat menjadi orang yang
positif dan mampu berinteraksi dengan baik
pada anak akan berdampak dalam
mengurangi kecemasan pada anak. Dalam
penelitian tersebut didapatkan hasil dengan

meningkatnya caring mampu menurunkan
tingkat kecemasan pada pasien anak sehingga
mempermudah perawat dalam melaksanakan
tindakan keperawatannya.
Berdasarkan
uraian
diatas
peneliti
menyimpulkan bahwa perilaku caring
perawat ditinjau dari menciptakan hubungan
yang positif di Rumah Sakit Prince Nayef bin
Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala
dinyatakan baik. Hal ini dikarekan perawat
memberikan instruksi dan membimbing
pasien, membantu pasien merasa nyaman dan
perawat membantu pasien meningkatkan
kesehatannya. Hal tersebut sangat dibutuhkan
oleh pasien untuk memberikan rasa nyaman
dalam menjalani perawatannya.
Perilaku caring perawat ditinjau dari
pengetahuan dan keterampilan
Hasil penelitian tentang perilaku caring
perawat ditinjau dari pengetahuan dan
keterampilan pada 30 perawat Rumah Sakit
Prince Nayef bin Abdul Aziz Universitas
Syiah Kuala didapatkan hasil bahwa perilaku
caring perawat dalam pengetahuan dan
keterampilan secara keseluruhan adalah
Tinggi, yaitu sebanyak 86,7 %. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
Kalsum (2016, p.99) terkait perilaku caring
dan kepuasan pasien dengan hasil yang
menunjukkan hasil tinggi (85%) untuk
perilaku caring pada pengatahuan dan
keterampilan. Peneliti juga menjelaskan hal
ini penting dipenuhi oleh perawat dalam
mendukung tindakan keperawatan, perawat
dituntut untuk dapat menggunakan bahasa
yang mudah dipahami, menguasai setiap
tindakan yang dilakukan dan mampu
menjelaskan rencana perawatan yang akan
dilakukan kepada pasien.
Peneliti berasumsi bahwa perilaku caring
yang ditinjau dari pengetahuan dan
keterampilan perawat di Rumah Sakit Prince
Nayef bin Abdul Aziz Universitas Syiah
Kuala dinyatakan baik. Hal ini karena
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perawat dapat mengetahui dan melaksanakan
suntikan intravena, percaya diri dalam
melayani pasien serta dapat menggunakan
alat yang diperlukan dengan tepat.
Pengetahuan dan keterampilan sangat
dibutuhkan oleh perawat untuk dapat
melaksanakan tindakan keperawatan dengan
percaya diri sehingga tidak memberikan
keraguan kepada pasien dan tidak merugikan
pasien.

rasa hormat, menciptakan hubungan yang
positif, pengetahuan dan keterampilan serta
perhatian terhadap yang dialami orang lain.
Diharapkan kepada perawat agar tetap
meningkatkan perilaku caring dalam
melaksanakan tindakan keperawatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
yang diberikan.
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