
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Masa globalisasi ini, arus informasi dari satu tempat ke tempat lain semakin 

cepat, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan 

tanpa terhalang waktu dan jarak. Meningkatnya akses informasi dan pendidikan 

masyarakat akan mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat secara umum dan 

khususnya pengetahuan tentang kesehatan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

akan kesehatan akan berpengaruh pula terhadap tuntutan akan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sebagai upaya meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan (Agustin, 2002). 

  Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang sangat kompleks, karena 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang melibatkan berbagai kelompok profesi 

dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kehidupannya. Kelompok 

keperawatan merupakan salah satu komponen profesi yang dianggap sebagai kunci 

dari keberhasilan asuhan keperawatan di rumah sakit (Sumijatun, 2010). Pelayanan 

kesehatan yang baik dan berkualitas tidak terlepas dari peran tenaga medis dan non 

medis, salah satu di antaranya adalah tenaga perawat. Tenaga perawat mempunyai 

kedudukan penting dalam menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah 

sakit, karena pelayanan yang diberikannya berdasarkan pendekatan bio-psiko-

sosial-spiritual dan dilaksanakan selama 24 jam secara berkesinambungan (Depkes 

RI, 2001).  

Perawat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas asuhan 

keperawatan tersebut merupakan faktor yang paling menentukan untuk tercapainya 

pelayanan kesehatan yang optimal dengan asuhan keperawatan yang bermutu. 



Untuk dapat melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik seorang perawat perlu 

memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan klien dan keluarga, serta 

berkomunikasi dengan anggota tim kesehatan lain, mengkaji kondisi kesehatan klien 

baik melalui wawancara, pemeriksaan fisik maupun menginterpretasikan hasil 

pemeriksaan penunjang, menetapkan diagnosis keperawatan dan memberikan 

tindakan yang dibutuhkan klien, mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah 

diberikan serta menyesuaikan kembali perencanaan yang telah di buat dan 

sebagainya  (Copel, 2007). 

Perawat adalah suatu profesi yang mulia, karena memerlukan kesabaran dan 

ketenangan dalam melayani pasien yang sedang menderita sakit. Seorang perawat 

harus dapat melayani pasien dengan sepenuh hati, sebagai seorang perawat harus 

dapat memahami masalah yang dihadapi klien, selain itu seorang perawat harus  

dapat berpenampilan menarik. Untuk itu seorang perawat memerlukan kemapuan 

untuk memperhatikan orang lain, keterampilan intelektual, teknikal dan interpersonal 

yang terecermin dalam perilaku caring atau kasih sayang (Dwidiyanti, 2007).  

Perilaku caring sangat penting karena akan memberikan kepuasan pada klien 

sehingga diharapkan setiap perawat memahami konsep caring dan mengaplikasikan 

dalam asuhan keperawatan. Selain itu perilaku caring dapat mempengaruhi kualitas 

layanan kesehatan dan kepuasan klien di rumah sakit, dimana kualitas pelayanan 

menjadi penentu citra institusi pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan pasien 

dan mutu pelayanan (Saputri, 2010). Caring adalah fenomena universal yang 

mempengaruhi cara perawat berfikir, merasa, dan mempunyai pengaruh dengan 

sesama. Caring memfasilitasi kemampuan perawat untuk mengenali pasien, 

membuat perawat mengetahui masalah pasien dan mencari serta melaksanakan 

solusinya. Caring sebagai bentuk dasar dari praktek keperawatan dan juga sebagai 

struktur mempunyai implikasi praktis untuk mengubah praktek keperawatan (Potter & 

Perry, 2009). 



Persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan perlu diperhatikan oleh 

pemberi pelayanan kesehatan karena masyarakat yang menilai baik buruknya 

pelayanan di Rumah Sakit, misalnya instalasi rawat inap. Dalam hal ini perawat perlu 

memperhatikan tingkat kepuasan pasien, meminimalkan biaya atau waktu serta 

memaksimalkan dampak pelayanan terhadap sasaran. Umpan balik atau informasi 

merupakan elemen yang penting dalam membangun sistem pemberian pelayanan 

yang efektif, termasuk terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan (Kotler, 

2005). 

Hasil penelitian menyebutkan tentang perilaku caring perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan. Hasil penelitian Sobirin (2002), didapatkan bahwa 

penerapan perilaku caring lebih dari separuh perawat pelaksana (52,5%) di RSUD 

Unit Swadana Kabupaten Subang termasuk kategori rendah. Hasil penelitian Agustin 

(2002) di RS Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyebutkan bahwa hampir 

separuh perawat dinilai tidak caring (48,5%). 

Hasil penelitian Malini (2009) yang mengidentifikasi perilaku caring perawat di 

RS Dr. M. Djamil Padang didapati perawat masih kurang ramah dalam melayani 

pertanyaan pasien, berperilaku tidak bersahabat dan jarang tersenyum. Begitu juga 

dengan hasil pengamatan Suwardi (2008) terhadap komunikasi terapeutik perawat di 

RSU Pandan Arang Boyolali yang dijumpai masih ada  perawat yang cenderung 

emosi saat menerima keluhan dari pasien, perawat yang hanya duduk-duduk di 

ruang perawat, perawat yang cenderung tidak tahu mengenai kondisi pasien, 

program pengobatan yang sudah diberikan dan yang akan diberikan, serta perawat 

yang kurang memahami keluhan yang dirasakan pasien. Ini menunjukkan bahwa 

perilaku caring masih kurang ditunjukkan oleh perawat yang bekerja di rumah sakit.  

Situasi yang sama terjadi dimana perawat sebagai salah satu komponen dari 

Rumah sakit jiwa daerah surakarta dituntut untuk mencapai visi “Menjadi Pusat 

Pelayanan Kesehatan Jiwa Pilihan Yang Profesional dan Berbudaya”. Dan misi dari 



rumah sakit adalah “Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa terpadu secara 

professional yang bersifat komprehensif dan paripurna” 

   Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Rumah Sakit Jiwa  Daerah 

Surakarta terdapat perawat yang kurang memperhatikan kondisi pasien banyak 

diantara mereka yang hanya berfokus pada pembuatan dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien, selain itu perawat kurang sabar dan ramah saat 

melakukan asuhan keperawatan kepada pasien Hal ini tidak sesuai dengan tujuan 

rumah sakit yaitu “Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dibentuk dengan tujuan agar 

penanganan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah dalam bidang kesehatan, khusus kesehatan jiwa dapat dilaksanakan dengan 

cepat, tepat, akurat, dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu 

kedokteran lainnya”.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perilaku caring perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil dari latar belakang di atas maka  peneliti membatasi 

masalah dengan mendapatkan bagaimana gambaran perilaku caring perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perilaku 

caring perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Pendidikan Keperawatan  



Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perawat gambaran mengenai bagaimana perilaku caring yang baik dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta.  

1.4.2  Bagi Rumah Sakit  

Diaharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan khususnya bagi perawat yang bekerja di Rumah Sakit 

jiwa dapat mengaplikasikan perilaku caring dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan. 

1.4.3 Bagi Penelitian Keperawatan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku caring  dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa 

 


