
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan 

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit 

berfungsi sebagai upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat (Depkes RI, 2007). 

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral pelayanan kesehatan. 

Filosofi dari keperawatan adalah humanism, holism dan care (Nursalam, 2004). 

Pelayanan keperawatan ini dituntut agar dapat memberikan bentuk pelayanan 

yang terbaik. Sehingga, pelayanan keperawatan dapat memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan yang diharapkan pasien dan kebutuhannya. Pelayanan 

keperawatan ini dilakukan oleh seorang perawat yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan 

dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta 

pelayanan terhadap pasien (Praptiningsih, 2006). Perawat merupakan tenaga 

kesehatan yang melakukan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

pasien. Perawatan kepada pasien harus dilakukan secara holistik dengan bersikap 

caring kepada pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar.  
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Caring perawat merupakan sikap peduli yang memudahkan pasien untuk 

mencapai peningkatan kesehatan dan pemulihan. Perilaku caring sebagai bentuk 

peduli, memberikan perhatian kepada orang lain, berpusat pada orang, 

menghormati harga diri, dan kemanusiaan, komitmen untuk mencegah terjadinya 

status kesehatan yang memburuk, memberi perhatian dan menghormati orang 

lain (Nursalam, 2014). Kepuasan pasien ini dapat tercipta dengan caring perawat 

yang baik, yang penuh perhatian, persahabatan, empati, dan simpati (Yasmini, 

2015). Supranto (2006) mengemukakan bahwa jika pelayanan keperawatan yang 

dirasakan tidak sesuai dengan harapan maka pasien akan merasakan 

ketidakpuasan terhadap layanan tersebut dan akan menimbulkan keluhan atau 

klaim dari pasien. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) tahun 2011 

menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya keluhan tentang ketidakpuasan 

pasien terhadap pelayanan keperawatan. Rata-rata yang didapatkan dari beberapa 

rumah sakit di Indonesia menunjukkan 67% pasien yang mengeluh adanya 

ketidakpuasan dalam penerimaan pelayanan keperawatan. 

Hasil survey penelitian Citizen Report Card (CRC) oleh Indonesia 

Corruption Watch (ICW) (2010), yang mengambil sampel pasien Rawat Inap 

sebanyak 738 pasien di 23 Rumah Sakit (Umum dan Swasta). Survey tersebut 

dilakukan di lima kota besar di Indonesia dan ditemukan 9 poin permasalahan, 

salah satunya adalah sebanyak 65,4% pasien mengeluh terhadap sikap perawat 

yang kurang ramah, kurang simpatik dan jarang tersenyum.  
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Hasil prasurvei di ruang perawatan Dahlia dan Menur RSUD dr. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga dengan wawancara 10 pasien pada tanggal 2 Januari 

2018 didapat data dari pasien terkait dengan survei menunjukkan caring perawat 

kurang. 4 dari 10 pasien menyebutkan perawat jarang mengunjungi kamar untuk 

mengecek keadaannya, kurang memahami tentang perasaan pasien, 3 dari 10 

pasien menyebutkan perawat kurang begitu menjelaskan peraturan yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan saat dirumah sakit, 6 dari 10 pasien menyebutkan 

perawat tidak memperkenalkan namanya saat pertama kali bertemu, 4 dari 10 

pasien menyebutkan perawat tidak membantu pasien untuk merasa lebih nyaman 

seperti mengubah posisi tidur pasien, dan perawat kurang tanggap dalam 

merespon keluhan pasien. Maka dari itu perilaku caring di atas perlu di ketahui 

oleh perawat agar dapat menjalankan tugasnya. Peneliti memberikan informasi 

tentang caring kepada perawat agar caring perawat dapat meningkat. 

Pemberian informasi tentang caring diharapkan dapat menambah 

pengetahuan caring perawat yang akan berpengaruh terhadap perilaku caring 

perawat terhadap pasien agar pasien mendapatkan haknya yaitu mendapatkan 

pelayanan yang terbaik. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis  melakukan penelitian 

tentang “efektivitas pemberian informasi tentang caring terhadap pengetahuan 

caring perawat di ruang rawat inap Dahlia dan Menur RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut “Bagaimanakah efektivitas pemberian informasi caring terhadap 

pengetahuan caring perawat di ruang rawat inap Dahlia dan Menur RSUD dr. R. 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

pemberian informasi tentang caring terhadap pengetahuan caring perawat di 

ruang rawat inap Dahlia dan Menur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik perawat di ruang rawat inap Dahlia dan 

Menur di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

b. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan caring perawat sebelum 

dilakukan pemberian informasi tentang caring di ruang rawat inap Dahlia 

dan Menur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

c. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan caring perawat setelah 

dilakukan pemberian informasi tentang caring di ruang rawat inap Dahlia 

dan Menur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Efektivitas Pemberian Informasi..., Munova Anjarwati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



d. Mengidentifikasi efektivitas pemberian informasi tentang caring terhadap 

pengetahuan caring perawat di ruang rawat inap Dahlia dan Menur 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dengan cara 

mengaplikasikan teori managemen keperawatan yang didapat selama 

perkuliahan. 

2. Bagi responden  

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perawat sebagai 

tembahan ilmu dalam menjalankan caring perawat untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada pasien. 

3. Bagi rumah sakit 

Untuk memberikan masukan dan gambaran tentang efektivitas 

pelaksanaan pemberian informasi tentang caring terhadap pengetahuan 

caring perawat di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga  

4. Bagi ilmu pengetahuan  

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi yang hendak meneliti 

lebih lanjut  
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E. Penelitian Terkait  

1. Gusty (2012) 

Judul penelitian “Pengaruh Pelatihan Berperilaku Caring Terhadap 

Kemampuan Caring Mahasiswa Praktek Profesi Fakultas Keperawatan 

Unand Di RSUP Dr. M. Djamil Padang”. Jenis penelitian quasi exsperimen 

pretest posttest one group design. Subjek penelitian Mahasiswa praktek 

profesi di RSUP Dr M Djamil Padang berjumlah 22 orang dan tersebar di 

Sembilan ruang perawatan yaitu saraf, paru, interna pria, interna wanita, High 

Care Unit (HCU), bedah wanita, bedah pria, trauma centere dan ruang 

pemulihan. Instrumen menggunakan queationer dengan melihat 8 

kemampuan caring yaitu mendengar klien dengan penuh perhatian, memberi 

rasa aman, memberi sentuhan, membina hubungan saling percaya, tanggung 

jawab, pemberian informasi, sensitive terhadap klien, dan menghormati klien. 

Mahasiswa diberi pelatihan selama 2 hari dengan metode bedside teaching. 

Analisa data diolah dengan menggunakan uji marginal homogenity untuk 

melihat Pengaruh Pelatihan Caring terhadap kemampuan caring Mahasiswa 

Praktek Profesi Fakultas Keperawatan Unand. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada peningkatan kemampuan berprilaku caring pada mahasiswa 

praktek profesi Fakultas Keperawatan Unand setelah diberi pelatihan dengan 

nilai p=0,000. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabelnya dan 

analisis data yang digunakan. 
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2. Ramadhan (2007) 

Judul penelitian “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Caring Dengan 

Perilaku Caring Perawat Pada Pasien Di Ruang Rawat Inap Kelas III Bangsal 

Barokah Dan Inayah RS PKU Muhammadiyah Gombong”. Metode 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif 

korelasi yaitu menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dengan 

menghubungkan dua variabel dengan uji kendall’s tau menggunakan 

Pendekatan Cross sectional. Sampel penelitian 30 responden perawat 

menggunakan total sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 

hubungan pengetahuan dengan perilaku caring perawat pada pasien uji 

kendall’s tau didapatkan nilai p =0,021 (p<0,05),begitu juga ada hubungan 

sikap caring dengan perilaku caring perawat pada pasien hasil uji kendall’s 

tau didapatkan nilai p =0,010 (p<0,05). Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah variabelnya dan analisis data yang digunakan. 

3. Koswara (2002) 

Judul penelitian “Hubungan Antara Pengetahuan Caring Dan Sikap 

Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap RSUD Tasikmalaya Tahun 2002”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan desain 

cross sectional. Uji chi square digunakan untuk melihat hubungan antara 

karakteristik perawat dengan sikap perawat pelaksana dan pengetahuan 

tentang caring dengan sikap caring perawat pelaksana. Analisis multivariat 

dengan regresi logistik ganda dilakukan untuk mengestimasi secara valid 

pengaruh pengetahuan tentang caring (variabel utarna) terhadap sikap caring 
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setelah diinteraksikan dengan karakteristik perawat pelaksana. Populasi 

adalah perawat pelaksana di ruang rawat inap (79 orang) dengan jumlah 

sampel sebanyak 57 orang. Intrumumen penelitian adalah kuesioner yang 

terdiri dari kuesioner pengetahuan caring (kuesioner A) dan kuesiouer sikap 

caring perawat pelaksana (kuesioner B). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan caring berhubungan secara signifikan dengan sikap 

caring perawat pelaksana, dari karakteristik perawat (umur, jenis kelamin, 

status perkawinan, dan lama kerja) hanya jenis kelamin yang berhubungan 

secara signifikan dengan sikap caring. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah variabelnya dan analisis data yang digunakan. 

4. Prabowo (2014) 

Judul penelitian “Hubungan Tingkat Kognitif Perawat tentang Caring 

dengan Aplikasi Praktek Caring di Ruang Rawat Inap RSU dr. H. Koesnadi 

Bondowoso”. Analisis data karakteristik perawat menggunakan analisa 

univariat, sedangkan untuk analisa tingkat kognitif perawat dan aplikasi 

praktek caring menggunakan menggunakan uji chi-square dengan tingkat 

kemaknaan 5%. Hasil analisis data deskriptif tingkat kognitif perawat tentang 

caring diketahui bahwa sebanyak 26 perawat (56,5%) mempunyai tingkat 

kognitif tentang caring baik dan sebanyak 20 perawat (43,5%) mempunyai 

tingkat kognitif tentang caring kurang baik. Hasil analisis data deskriptif 

aplikasi praktek caring diperoleh sebanyak 23 perawat (50,0%) melakukan 

caring dan sebanyak 23 perawat (50,0%) tidak melakukan caring. Hasil 

analisa data menggunakan uji chi-squwere didapatkan hasil bahwa nilai p 

value = 0,037 dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Nilai P value tersebut 
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lebih kecil dari nilai taraf signifikan (0,037 < 0,05), yang artinya adalah ada 

hubungan antara tingkat kognitif perawat tentang caring dengan aplikasi 

praktek caring di ruang rawat inap RSU. dr. H. Koesnadi Bondowoso. Pada 

tabel tersebut juga dituliskan bahwa nilai (OR) Odd Ratio sebesar 4,4 yang 

artinya adalah perawat yang memiliki tingkat kognitif tentang caring baik 

akan berpeluang 4,4 kali untuk berperilaku caring dibandingkan dengan 

perawat yang memiliki tingkat kognitif tentang caring kurang baik. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabelnya dan analisis data yang 

digunakan. 

5. Mohamad (2016) 

Judul penelitian “Relationship Between Nursing Caring Behavior With 

Patient Satisfavtion Isolation Room Of Prof. Dr. H Aloei Saboe Hospital, 

Gorontalo City”. Metode dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif 

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan non-probability sampling yaitu Consecutive sampling. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua pasien isolasi di bangsal isolasi. Jumlah 

sampel adalah 29 responden. Variabel independen adalah perilaku perawat 

perawat. Variabel dependen adalah isolasi pasien. Data dikumpulkan oleh 

instrumen dan inventaris perilaku caring (CBI). Data dianalisis dengan uji 

spearman rank correlation dengan tingkat signifikansi α <0,05. Hasil: Hasil 

Menunjukkan bahwa perilaku perawat perawat di bangsal isolasi memiliki 

hubungan dengan kepuasan pasien (p = 0,000) dan (r = 0,364). Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah variabelnya dan analisis data yang digunakan. 
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