
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Caring Perawat 

1. Pengertian Caring  

Caring merupakan pengetahuan manusia, inti dari praktik 

keperawatan yang bersifat etik dan filosofikal (Dwidiyanti, 2007). Caring 

bukan semata-mata perilaku, caring adalah cara yang 

memiliki makna dan memotivasi tindakan. Caring ini juga diartikan 

sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan 

memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan 

klien (Dwidiyanti, 2007). 

Dwidiyanti (2007) selanjutnya menyatakan bahwa caring 

merupakan manifestasi dari perhatian kepada orang lain, berpusat pada 

orang, menghormati harga diri dan kemanusiaan, komitmen untuk 

mencegah terjadinya suatu yang memburuk, memberi perhatian dan 

konsen, menghormati kepada orang lain dan kehidupan manusia, cinta dan 

ikatan, otoritas dan keberadaan, selalu bersama, empati, pengetahuan, 

penghargaan dan menyenangkan. 

Caring adalah esensi dari keperawatan dan merupakan fokus serta sentral 

dari praktik keperawatan yang dilandaskan pada nilai-nilai kebaikan, 

perhatian, kasih terhadap diri sendiri dan orang lain serta menghormati 

keyakinan spiritual klien. Tujuan keperawatan adalah memfasilitasi individu 
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mencapai tingkat kesejahtraan yang lebih tinggi meliputi jiwa, raga dan 

perkembangan pengetahuan dari peningkatan diri, penyembuhan diri dan 

proses asuhan diri (Watson, 2004).  

Caring juga merupakan sikap peduli, menghormati dan menghargai orang 

lain, artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan 

seseorang dan bagaimana seseorang berfikir dan bertindak (Sitorus, 2007). 

Menurut Watson (1979), ada tujuh asumsi yang mendasari konsep caring. 

Ketujuh asumsi tersebut adalah 

1. Caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktekkan secara 

interpersonal 

2. Caring terdiri dari faktor karatif yang berasal dari kepuasan dalam 

membantu memenuhi kebutuhan manusia atau klien 

3. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga 

4. Caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang tidak hanya saat 

itu saja namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seseorang 

tersebut nantinya 

5. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung 

perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih 

tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri 

6. Caring lebih kompleks daripada curing, praktik caring memadukan 

antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku 

manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan 

membantu klien yang sakit 

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



7. Caring merupakan inti dari keperawatan 

Berdasarkan konsep caring diatas, diharapkan perawat mampu 

melakukan pelayanan secara totalitas terhadap kliennya. Caring secara umum 

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, 

pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada 

orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak 

keperawatan. (Potter, P. A. & Perry A. G. 2005). 

2. Perilaku Caring Perawat 

Perilaku caring dirumuskan oleh Watson (1979) kedalam sepuluh faktor 

karatif yang disempurnakan kembali menjadi clinical caritas processes yang 

memberikan arahan bagi perawat dalam menerapkan perilaku caring 

(Watson, 2005). Perilaku caring perawat yang tercantum dalam sepuluh 

faktor karatif Watson yaitu: 

a. Menanamkan sistem nilai humanistic-altruistik.  

Penerapan humanistik dan altruistik dalam asuhan keperawatan 

adalah berupa pengenalan akan identitas pasien, mengenal kelebihan dan 

karakter pasien sesuai dengan nama yang disukai oleh pasien.  

b. Menanamkan sikap penuh pengharapan (faith-hope).  

Dengan memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga untuk 

dapat menerima penyakitnya.  

c. Menanamkan sensifitas terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Bentuk sikap sensitifitas terhadap diri sendiri adalah sikap empati. 

Perawat lebih sensitive dan tulus dalam memberikan bantuan kepada 

pasien.  
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d. Membina hubungan saling membantu, saling percaya dan peduli (human 

care).  

Hubungan semacam ini melibatkan komunikasi efektif, empati 

dan kehangatan. 

e. Mengekspresikan perasaan positif dan negative.  

Perilaku perawat seperti menjadi pengengar yang baik, 

mendengarkan secara aktif setiap keluahan pasien dengan sabar.  

f. Menggunakan problem solving dalam pemecahan masalah pasien.  

Berhubungan dengan proses keperawatan menggunakan metode 

penyelesaian masalah yang sistematis dengan langkah-langkah dari 

pengkajian sampai evaluasi.  

g. Meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal  

Proses belajar mengajar interpersonal dapat diciptakan dengan 

mendiskusikan setiap keluhan dan cara mengatasinya.  

h. Menciptakan lingkungan fisik, mental, social, dan spiritual yang suportif, 

protektif, dan korektif.  

Bentuk perilaku perawat adalah persetujuan perawat terhadap 

keinginan pasien untuk beribadah sesuai agamanya.  

i. Membantu dalam memenuhi kebutuhan pasien  

Bersedia memenuhi kebutuhan dasar pasien dengan ikhlas, penuh 

penghargaan dan menjaga kerahasiaan pasien.  

j. Menjadi peka terhadap kekuatan eksistensial-fenomenologi spiritual.  

Perawat dapat memfasilitasi kebutuhan pasien dan keluarga untuk 

mencari terapi alternatif, berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

menyiapkan pasien dan keluarga dalam menghadapi proses kematian dan 

berduka. 
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3. Komponen Caring 

Menurut Swanson (dalam Watson, 2005) komponen caring ada 5 yaitu : 

a. Mengetahui (Knowing) adalah usaha untuk memahami orang lain, 

merawat orang lain, dan interaksi antara perawat dengan pasien. 

b. Kehadiran (Being with) yaitu menghadirkan emosi ketika bersama orang 

lain. Hal ini meliputi kehadiran diri perawat untuk pasien, untuk 

membantu pasien, dan mengelola perasaan tanpa membebani pasien. 

c. Melakukan (Doing for) yaitu melakukan tindakan untuk orang lain atau 

memandirikan pasien, mencakup tindakan antisipasi, kenyamanan, 

menampilkan kompetensi dan keahlian, melindungi pasien dan 

menghargai pasien. 

d. Memampukan (Enabling) yaitu memfasilitasi pasien untuk melewati 

masa transisi dengan berfokus pada situasi, memberikan informasi atau 

penjelasan, memberi dukungan, memahami perasaan pasien, menawarkan 

tindakan, dan memberikan umpan balik . 

e. Mempertahankan kepercayaan (Maintaining belief) yaitu 

mempertahankan kepercayaan pasien dengan mempercayai kapasitas 

pasien, menghargai nilai yang dimiliki pasien, mempertahankan perilaku 

penuh pengharapan, dan selalu siap membantu pasien pada situasi 

apapun. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Caring 

Gibson (2000) mengemukakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku caring sebagai berikut : 
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a. Faktor individu 

Faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu, 

kemampuan diantaranya kemampuan kecerdasan emosional, latar 

belakang, keterampilan, dan karakteristik demografis diantaranya umur, 

jenis kelamin, dan pendidikan. 

b. Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu, 

sikap, kepribadian dan motivasi, faktor ini dipengaruhi oleh keluarga, 

tingkat sosial, dan karakteristik demografis. 

c. Faktor organisasi 

Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu, 

sumber daya manusia, kepemimpinan, imbalan, struktur dan pekerjaan. 

5. Klasifikasi Perilaku Caring Perawat  

Banyak penelitian mendefinisikan dan menjabarkan bentuk nyata perilaku 

caring perawat. Christopher dan Hegedus (2000) dalam penelitiannya, 

merangkum beberapa literatur tentang perilaku caring perawat dan 

mengelompokan perilaku caring perawat ke dalam dua kelompok besar yaitu 

perilaku afektif dan instrumental. 

a. Perilaku afektif caring perawat  

Perilaku afektif caring perawat adalah sikap perawat yang 

mencerminkan niali nilai caring yaitu nilai kemanusiaan, hormat, 

kepedulian, empati dan hubungan saling percaya dan membantu 

(Christopher dan Hegedus, 2000). Perilaku caring perawat yang termasuk 
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kedalam perilaku afektif meliputi semua aktifitas perawat dalam 

membentuk hubungan dengan pasien yang berkualitas yang didasari 

hubungan saling percaya, sensitif dan empati. Aktivitas lain yang 

mencerminkan perilaku afektif yaitu memberikan dukungan terhadap 

pasien seperti pengawasan pasien, memberikan kenyamanan dan 

menghormati privasi pasien (Watson, 1979 dalam Christopher dan 

Hegedus, 2000).  

b. Perilaku instrumental caring perawat  

Perilaku instrumental caring perawat adalah perilaku yang 

menunjukan keterampilan dan kemampuan perawat secara kognitif dan 

psikomotor (Christopher dan Hegedus, 2000). Aktivitas perawat yang 

mencerminkan perilaku caring instrumental diantaranya yaitu aktivitas 

fisik atau tindkaan perawat seperti pemberian obat-obatan, perawatan 

kebersihan pasien, pemenuhan kebutuhan dasar pasien dan penggunaan 

alat alat kesehatan. Perilaku lain yang mencerminkan perilaku 

instrumental dari caring perawat adalah aktivitas yang berorientasi pada 

kemampuan kognitif seperti program pembelajaran, pendidikan kesehatan 

dan pemecahan masalah dengan metode asuhan keperawatan yang 

sistematis (Watson, dkk, 1979 dalam Christopher dan Hegedus, 2000). 

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Caring Perawat  

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku caring perawat, beban kerja 

yang tinggi dan motivasi perawat merupakan salah satu faktor yang berperan 
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dalam perilaku caring perawat. Penelitian yang dilakukan oleh Burtson dan 

Stihler (2010) terhadap 126 orang perawat mendapatkan bahwa perasaan puas 

dan kepuasan kerja perawat memiliki hubungan yang positif dengan perilaku 

caring perawat. Namun stress, kejenuhan dan perasaaan lelah memiliki 

hubungan yang negatif dengan perilaku caring yang ditunjukan oleh perawat 

(Burtson dan Stihler, 2010). 

a. Beban kerja perawat  

Tingginya beban kerja yang dilakukan oleh perawat menyebabkan 

tingginya stress yang terjadi pada perawat sehingga menurunkan motivasi 

perawat untuk melakukan caring. Sobirin (2006) dan Juliani (2009) 

dalam penelitiannya juga mendapatkan hubungan yang signifikan antara 

beban kerja perawat dengan pelaksanaan perilaku caring perawat dengan 

P value 0,004. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan pada 

perawat sehingga dapat menurunkan motivasi perawat untuk bersikap 

caring (Sobirin, 2006). Tingginya beban kerja menyebabkan perawat 

memiliki waktu sedikit untuk memahami dan memberikan perhatian 

terhadap pasien secara emosional dan hanya fokus terhadap kegiatan yang 

bersifat rutinitas, seperti memberikan obat, melakukan pemeriksaan 

penunjang atau menulis catatan perkembangan pasien. 

b. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja yang nyaman akan menimbulkan kenyamanan 

dalam berkerja pada perawat sehingga memungkinkan perawat untuk 
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menerapkan perilaku caringnya. Suryani (2010) menyebutkan bahwa 

lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku caring 

perawat danmeningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Lingkungan 

kerja tidak hanya terpaku pada lingkungan fisik saja, namun lebih dari itu, 

iklim kerja yang kondusif, kepemimpinan yang efektif, kesempatan untuk 

meningkatkan jenjang karir dan pemberian upah atau penghasilan dapat 

berdampak pada meningkatnya kinerja dan motivasi perawat untuk 

menerapkan caring. Supriyadi (2006) dalam penelitiannya yang bertujuan 

untuk melihat hubungan karakteristik pekerjaan dalam pelaksanaan 

perilaku caring oleh perawat pelaksana, mendapatkan adanya hubungan 

yang signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan pelaksanaan 

perilaku caring perawat.  

c. Pengetahuan dan pelatihan 

Seperti telah disebutkan, bahwa caring tidak tumbuh dengan  

sendirinya di dalam diri seseorang tetapi timbul berdasarkan nilai-nilai, 

dan pengalaman menjalin hubungan dengan orang lain. Peningkatan 

pengetahuan dan pelatihan perilaku caring yang diberikan kepada 

perawat dapat meningkatkan kesadaran perawat untuk melakukan caring 

sesuai dengan teori yang telah dikembangkan. Sutriyanti (2009) 

menyebutkan bahwa ada pengaruh yang bermakna antara pelatihan 

pengetahuan caring dengan sikap caring perawat. Pengetahuan yang 

tinggi tentang caring menunjukan perilaku caring yang lebih baik.  
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B. Pengetahuan  

1. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” pengindraan manusia terhadap suatu 

objek tertentu. Proses pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni 

indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan melalui kulit. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior) (Notoatmojo, 2010).  

2. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Menurut Notoatmojo (2010) dari berbagai macam cara yang telah 

digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni : 

a. Cara memperoleh kebenaran non ilmiah  

1) Cara coba salah (Trial and Error)  

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan 

oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara 

coba coba atau dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. 

Metode ini telah digunakan oleh orang dalam waktu yang cukup lama 

untuk memecahkan berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang pun 

metode ini masih sering digunakan, terutama oleh mereka yang belum 

atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan suatu 

masalah yang dihadapi. Metode ini telah banyak jasanya, terutama 

dalam meletakan dasar-dasar mennemukan teori-teori dalam berbagai 

cabang iilmu pengetahuan.  
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2) Secara kebetulan  

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak 

disengaja oleh orang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah 

penemuan enzim urease oleh Summers pada tahun 1926.  

3) Cara kekuasaan atau otoritas  

Kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan-

kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak kebiasaan 

seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat tradisional saja, 

melainkan juga terjadi pada masyarakat modern. Para pemegang 

otoritas, baik pemimpin pemerintah, tokoh agama, maupun ahli ilmu 

pengetahuan pada prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di 

dalam penemuan pengetahuan.  

4) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. 

Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan 

sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu 

pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi pada masa yang lalu.  
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5) Cara akal sehat  

Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat menemukan 

teori atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan ini berkembang, para 

orang tua zaman dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang 

tuanya,atau agar anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila 

anaknya berbuat salah, misalnya dijewer telinganya atau dicubit. 

Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang berkembang 

menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman adalah merupakan 

metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak. 

Pemberian hadiah dan hukuman (reward and punishment) merupakan 

cara yang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan anak 

dalam konteks pendidikan.  

6) Kebenaran melalui wahyu  

Ajaran dan dogma agama adalah suatu kebenaran yang 

diwahyukan dari Tuhan melalui para Nabi. Kebenaran ini harus 

diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang 

bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau 

tidak.  

7) Kebenaran secara intuitif  

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia cepat sekali melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau 

berpikir. Kebenaran yang diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya 

karena kebenaran ini tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan 
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yang sisitematis. Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya 

berdasarkan intuisi atau suara hati atau bisikan hati saja.  

8) Melalui jalan pikiran  

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara 

berfikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah 

mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik 

melalui induksi maupun deduksi.  

9) Induksi  

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan-pernyataan khusus ke pertanyaan yang bersifat umum. 

Proses berpikir induksi berasal dari hasil pengamatan indra atau hal-

hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari 

hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak.  

10) Deduksi  

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan umum yang ke khusus. Aristoteles (384-322SM) 

mengembangkan cara berpikir deduksi ini ke dalam suatu cara yang 

disebut “silogisme”. Silogisme merupakan suatu bentuk deduksi 

berlaku bahwa sesuatu yang dianggap benar secara umumpada kelas 

tertentu, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi 

pada setiap yang termasuk dalam kelas itu  
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b. Cara ilmiah dalam memperoleh pengetahuan  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa 

ini lebih sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut “metode penelitian 

ilmiah”, atau lebih popular disebut metodologi penelitian (research 

methodology). Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Francis Bacon 

(1561-1626). Ia mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan 

dilakukan dengan mengadakan observasi langsung, dan membuat 

pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek 

yang diamati. Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok yakni :  

1) Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul pada 

saat dilakukan pengamatan  

2) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul 

pada saat dilakukan pengamatan  

3) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala yang 

berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu.  

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Menurut Dewi & Wawan (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, yaitu:  

a. Faktor internal  

1) Pendidikan  

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup. Menurut YB Mantra yang dikutip Notoatmodjo (2003), 
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pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap 

berperan serta dalam pembangunan (Nursalam, 2003) pada umumnya 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi. 

2) Pekerjaan  

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2003), pekerjaan 

adalha kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan keluarga. 

3) Umur  

Menurut Elisabeth BH yang dikutip Nursalam (2003), usia adalah 

umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang 

tahun. Sedangkan menurut Hurlock (1998) semakin cukup umur, 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

dalam berfikir dan bekerja. 

b. Faktor eksternal  

1) Faktor lingkungan  

Menurut Ann.Mariner yang dikutip dari Nursalam (2003) 

lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

orang atau kelompok.  

2) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 
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C. Pemberian Informasi Kesehatan  

1. Pengertian Informasi  

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat 

ini atau saat mendatang (Kadir, 2003). 

Menurut Yusup (2009) Ditinjau dari sudut pandang dunia kepustakawan 

dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang 

diamati,atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Sebuah 

fenomena akan menjadi informasi jika ada yang melihatnya atau 

menyaksikannya atau bahkan mungkin merekamnya.Hasil kesaksian atau 

rekaman dari orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena 

itulah yang dimaksud informasi.jadi dalam hal ini informasi lebih bermakna 

berita. 

2. Manfaat Informasi  

Informasi itu sangat beragam, baik dalam jenis, tingkatan maupun 

bentuknya. Manfaat informasi bagi setiap orang berbeda-beda. Adapun 

manfaat dari informasi menurut Sutanta (2003) adalah :  

a. Menambah pengetahuan  

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung 

proses pengambilan keputusan.  

b. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi  

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan 

terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga kemungkinan menghindari 

keraguan pada saat pengambilan keputusan.  
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c. Mengurangi resiko kegagalan  

Adanya informasi akan mengurangi resiko kegagalan karena apa 

yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan 

terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan 

keputusan yang tepat. 

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan  

Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan 

menghasilkan keputusan yang lebih terarah.  

e. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan untuk 

menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan.  

Pendapat di atas menunjukkan bahwa informasi akan memberikan 

standar, aturan dan keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan informasi yang 

diperoleh. Informasi juga dapat mengurangi ketidakpastian dan menambah 

pengetahuan dan wawasan. 

3. Sumber informasi 

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang dalam menentukan 

sikap atau keputusan bertindak. Sumber informasi itu ada di mana-mana, di 

pasar-pasar, sekolah, rumah, lembaga-lembaga suatu organisasi komersial, 

buku-buku, majalah, surat kabar, perpustakaan dan tempat-tempat lainnya. 

Intinya dimana suatu benda atau peristiwa berada, di sana bisa tercipta 

informasi yang kemudian direkam dan disimpan melalui media cetak ataupun 

media elektronik.  
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Menurut Yusup (2009: 31) sumber-sumber informasi banyak jenisnya. 

Buku, majalah, surat kabar, radio, tape recorder, CD-ROM, disket komputer, 

brosur, pamplet, dan media rekaman informasi lainnya merupakan tempat 

disimpannya informasi atau katakanlah sumber-sumber informasi, khususnya 

informasi terekam. 

4. Nilai Informasi 

Menurut Amsyah (2001) nilai Informasi ,ditentukan Oleh lima 

Karakteristik yaitu: 

a. Ketelitian 

Perbandingan dari informasi yang benar dengan jumlah seluruh 

informasi yang dihasilkan pada satu proses pengolah data tertentu. 

b. Ketepatan Waktu 

Informasi yang terlambat tidak akan berguna walaupun informasi itu 

akurat karena keterlambatan membuat informasi sudah tidak berguna lagi. 

c. Kelengkapan  

Informasi yang kurang lengkap akan mengakibatkan ketertundaan 

pengambilan keputusan.  

d. Ringkas 

Informasi sangat bernilai jika disajikan dengan ringkas dan langsung 

ke sasaran yang diperlukan, tidak bertele–tele dan berlebihan. 

e. Kesesuaian 

Informasi bernilai tinggi harus sesuai dengan keperluaan pekerjaan 

atau keperluan manajemen. 
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5. Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi  

Setiap orang memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. 

Adanya kebutuhan informasi setiap orang tentunya disebabkan oleh berbagai 

faktor. Menurut Pannen yang dikutip oleh Ishak (2006: 93) mengatakan 

bahwa “faktor yang paling umum mempengaruhi kebutuhan informasi adalah 

pekerjaan, termasuk kegiatan profesi, disiplin ilmu yang diminati, kebiasaan 

dan lingkungan pekerjaan”. Sedangkan menurut Nicholas (2000: 33) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi, yaitu :  

a. Kebutuhan (needs)  

Seseorang akan mencari informasi jika ia merasa membutuhkan suatu 

informasi. Disini ia dapat mencari informasi dengan cara bertanya kepada 

teman, kepada dosen, membaca buku, menonton televisi, atau 

mendengarkan radio. 

b. Manfaat (uses)  

Seseorang membutuhkan informasi jika ia merasa informasi yang 

ingin dicarinya akan memberikan manfaat bagi dirinya ataupun orang 

lain.  

c. Faktor Eksternal (external factors)  

Informasi dibutuhkan karena adanya faktor dari luar, dorongan 

dari seseorang sehingga ia merasa berkewajiban untuk mencari informasi 

tersebut.  

d. Faktor Internal (internal factors)  

Informasi dibutuhkan karena adanya kesadaran dari dalam diri 

terhadap informasi tersebut 
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D. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka teori 

Burtson dan Stihler (2010) & Watson (1979) 
 

E. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep 

PEMBERIAN 
INFORMASI TENTANG 

CARING 

Konsep caring: 

1. Caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan 

dipraktekkan secara interpersonal, 

2. Caring terdiri dari faktor karatif yang berasal dari 

kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan 

manusia atau klien, 

3. Caring yang efektif dapat meningkatkan 

kesehatan individu dan keluarga, 

4. Caring merupakan respon yang diterima oleh 

seseorang tidak hanya saat itu saja namun juga 

mempengaruhi akan seperti apakah seseorang 

tersebut nantinya, 

5. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial 

untuk mendukung perkembangan seseorang dan 

mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan 

yang terbaik untuk dirinya sendiri, 

6. Caring  lebih kompleks daripada curing, 

praktik caring memadukan antara pengetahuan 

biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku 

manusia yang berguna dalam peningkatan derajat 

kesehatan dan membantu klien yang sakit, 

7. Caring merupakan inti dari keperawatan. 

PENGETAHUAN 
CARING PERAWAT 

Faktor faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku caring 
perawat: 

1. Beban kerja  
2. Lingkungan 
3. Pengetahuan dan pelatihan 
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F. HIPOTESIS  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian sampai 

terbuktu melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010). Berdasarkan kerangka 

penelitian diatas maka hipotesisnya adalah  

Ha : ada perbedaan pengetahuan caring perawat setelah dilakukan pemberian 

informasi tentang caring. 

Ho : tidak ada perbedaan pengetahuan caring perawat setelah dilakukan 

pemberian informasi tentang caring.  
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