
BAB II 

TINJAUAN TEORISTIS 

2.1 Perilaku Caring 

2.1.1 Pengertian Caring Perawat 

Menurut Carruth, dalam Nurachmah (2001) asuhan keperawatan yang 

bermutu yang diberikan oleh perawat dapat dicapai apabila perawat dapat 

memperlihatkan sikap caring kepada pasien. Dalam memberikan asuhan 

keperawatan, perawat menggunakan keahlian, kata-kata yang lembut, sentuhan, 

memberikan harapan, selalu berada disamping pasien, dan bersikap caring sebagai 

media pemberi asuhan. Para perawat dapat diminta untuk merawat, namun mereka 

tidak dapat diperintah untuk memberikan asuhan dengan menggunakan perilaku 

caring. Perilaku caring setidakanya harus tumbuh dari dalam diri perawat dan 

berasal dari hati perawat yang terdalam. Spirit caring bukan hanya memperlihatkan 

apa yang dikerjakan perawat yang bersifat tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan 

siapa dia. Oleh karenanya setiap perawat dapat memperlihatkan cara yang berada 

ketika memberikan asuhan kepada pasien. 

Caring juga didefenisikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan 

asuhan fisik dan perhatian emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan 

pasien. Sikap ini diberikan melalui kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. Perilaku 

caring menolong pasien meningkatkan perubahan positif dalam aspek fisik, 

psikologis, spiritual, dan sosial. Diyakini bersifat caring untuk pasien dan bekerja 

sama dengan pasien dari berbagai lingkungan merupakan esensi keperawatan 

(Nurachmah, 2001). 

Caring merupakan sentral praktik keperawatan. Potter & Perry (2006) 

menjelaskan bahwa caring adalah fenomena universal yang mempengaruhi cara 

manusia berfikir, merasa, dan mempunyai hubungan dengan sesama. Klien dan 

keluarga mengharapkan kualitas hubungan individu yang baik dari perawat. 



Percakapan yang terjadi antara klien dan perawat pada umumnya sangat singkat 

dan tidak menggambarkan adanya suatu hubungan. 

Teori yang mendukung pernyataan caring merupakan sentral praktik 

keperawatan dan bukan sesuatu yang unik dalam praktik keperawatan adalah teori 

yang dikemukakan oleh Swanson. Swanson, dalam Potter & Perry, (2006) 

mendefenisikan bahwa caring adalah suatu cara pemeliharaan hubungan dengan 

menghargai orang lain, disertai perasaan memiliki, dan tanggung jawab. Teori 

Swanson berguna dalam memberikan petunjuk bagaimana membangun strategi 

caring yang berguna dan efektif. 

2.1.2 Komponen Utama Caring 

Swanson (1991) dalam Middle Range Theory of Caring mendeskripsikan 5 proses 

caring menjadi lebih praktis, yaitu (1) “Komponen Mempertahankan Keyakinan” 

(Maintaining Belief), mengaktualisasaikan diri untuk menolong orang lain, mampu 

menolong orang lain dengan tulus, memberikan ketenangan kepada klien, dan 

memiliki sikap yang positif, (2) “Komponen Pengetahuan” (Knowing), memberikan 

pemahaman klinis tentang kondisi dan situasi klien, melakukan setiap tindakan 

berdasarkan aturan, dan menghindari terjadinya komplikasi, (3) “Komponen 

Kebersamaan” (Being With), hadir secara emosional dengan orang lain, mampu 

berbagi dengan klien dengan tulus, dan membangun kepercayaan dengan klien, (4) 

“Komponen Tindakan” (Doing For) yang dilakukan, tindakan terapeutik seperti 

membuat nyaman, antisipasi bahaya, dan intervensi yang kompeten, (5) “ Komponen 

Memungkinkan” (Enabling), memberikan Informed consent pada setiap tindakan, 

memberikan respon yang positif terhadap keluhan klien (Della-Monica, 2008). Dalam 

teori ini menjelaskan tentang proses Caring yang terdiri dari bagaimana perawat 

mengerti kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, 

melakukan suatu hal kepada orang lain sama seperti melakukan terhadap diri 

sendiri, memberi informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani 



transisi kehidupan serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidup 

(Potter & Perry, 2005). 

2.1.3 Tahap-tahap dalam Caring  

Murray dan Bevis (1982) dalam Rothrock (1999) membagi tahap perkembangan 

hubungan kepedulian menjadi empat tingkat yang progresif dan serial yaitu:  

2.1.3.1 Tahap Attachment (pertalian); terjadi empat tugas yang menandai pertalian 

yaitu: Rekognisi (menyadari kehadiran orang lain dan menerima orang lain 

dapat mempunyai arti), membuka diri (membagi informasi yang beresiko 

rendah atau tidak mengancam), validasi (memberikan persetujuan pada 

informasi yang dibagikan atau perilaku yang diperhatikan), potensi (kehendak 

dan kekuatan untuk memajukan hubungan).  

2.1.3.2 Tahap Assiduity (sikap selalu penuh perhatian); selama tahap ini, perhatian 

yang diteliti diberikan pada kerja menjalin hubungan kepedulian. Perilaku 

atau tugas dari assiduity ini yaitu: respek, melibatkan, mengakui dan 

menerima keinginan, kebutuhan, kesukaan, perbedaan, dan permintaan 

orang lain. Potentiality, dimana rekognisi diberikan pada kemungkinan saling 

meningkatkan hubungan yang tidak terjadi dengan mengorbankan 

individualitas orang lain. Memperhatikan, melibatkan mendengar dan 

menemani orang lain. Kejujuran, diperlukan agar hubungan menjadi terbuka, 

kejujuran dapat berupa mengatakan kebenaran atau keinginan. Membuka 

diri, tahap dua lebih dalam pengertiannya dari tahap satu. Tanggung jawab, 

diperlukan untuk hubungan memperlihatkan yang meliputi rasa tanggung 

jawab diri sendiri dan tanggung jawab untuk menerima orang lain. 

Kepercayaan, terbangunnya percaya diri mengakui kemampuan setiap orang 

untuk meminta bantuan dan pertolongan. Dan yang terakhir pada tahap ini 

adalah keberanian, keberanian mendorong hubungan memperhatikan siap 

untuk maju ke tahap berikutnya.  



2.1.3.3 Tahap Intimacy; tugas dalam tahap ini memerlukan ketulusan (integritas, 

kepercayaan), membuka diri (mempunyai arti menempatkan seseorang 

dalam posisi yang terbuka), wawasan (memilki pandangan yang tepat 

terhadap orang lain), dan pelibatan (orang lain dapat dilibatkan dalam 

hubungan tanpa terancam).  

2.1.3.4 Tahap Konfirmasi; meliputi validasi personal yang menghasilkan perasaan 

positif tentang kesadaran dan pertumbuhan diri. Augmentasi memungkinkan 

untuk memperbesar, memperkuat, dan mempermudah hubungan 

memperhatikan. Daya tahan karena kemampuan untuk peduli dengan dasar 

yang luas maka hasilnya adalah keluasan.  

2.2 Asuhan Keperawatan Jiwa 

2.2.1 Definisi Asuhan Keperawatan JIwa 

  Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang 

merupakan bagian intergral dari layanan kesehatan yang berdasarkan pada ilmu dan 

kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk bio-psiko-sosio–spiritual komprehensif yang 

ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik dalam keadaan sehat 

ataupun sakit yang mecangkup keseluruhan proses kehidupan manusia  (Asmadi, 

2008). 

Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau kegiatan praktik keperawatan 

yang diberikan oleh perawat pada pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan 

dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan (Hamid, 2001).   

Menurut Ali (2001) definisi asuhan keperawatan yaitu  

Proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang di berikan secara 

langsung  kepada pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Dilaksanakan 

berdasarkan kaedah-kaedah keperawatan sebagai profesi yang berdasarkan ilmu dan 

kiat keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada kebutuhan obyektif pasien 



untuk mengatasi masalah yang di hadapi pasien. Merupakan inti pelayanan yang 

berupaya untuk membantu mencapai kebutuhan dasar melalui bentuk-bentuk tindakan 

memanfaatkan profesi dari berbagai sumber 

2.2.2 Tahapan Asuhan Keperawatan Jiwa 

  2.2.2.1 Pengkajian 

 Pada tahapan ini tugas perawat adalah mengumpulkan data yang 

menyeluruh, akurat, dan sistematis secara berkesinambungan. Untuk melakukan 

pengkajian, perawat diharapkan dapat membina hubungan saling percaya dengan 

pasien. 

 Menurut Hamid (2009), penggunaan diri secara terapeutik sangat penting 

dalam menciptakan lingkungan ketika melakukan pengkajian. Ketepatan 

pengumpulan data bergantung pada kemampuan perawat untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung wawancara. Berikut ini pedoman wawancara yang baik 

dalam mengumpulkan data mengenai pasien gangguan jiwa meliputi: (1) 

menggunakan pendekatan yang jujur dan berdasarkan fakta yang menyadari bahwa 

pasien sedang mempunyai masalah, (2) mempertahankan kontak mata dan duduk 

dekat pasien, (3) memberi waktu yang memadai untuk membahas masalah pasien 

dan jangan terburu-buru, dan (4) menggunakan pertanyaan terbuka, umum dan luas 

untuk mendapatkan informasi tentang pasien. 

 Beberapa hal yang perlu dikaji oleh perawat antara lain: identitas demografi 

pasien, alasan masuk, faktor predisposisi, konsep diri, hubungan sosial, spiritual, 

status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme koping, aspek medik (Keliat, 

2008; Soeroyo, 2009). 

 

2.2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

 Perawat merumuskan diagnosa keperawatan untuk menarik kesimpulan yang 

didukung oleh data pada pengkajian. Pada tahap ini, perawat menganalisa data yang 

ada sesuai dengan kerangka teori yang dapat diterima, mengumpulkan data 



tambahan atau penunjang jika diperlukan, perawat mengidentifikasi masalah 

kesehatan aktual dan risiko, dan merumuskan diagnosa keperawatan dengan single 

statement diagnosis (Soeroyo, 2009). 

2.2.2.3 Perencanaan 

 Perawat membuat rencana asuhan keperawatan dengan tujuan yang spesifik 

untuk mengatasi diagnosa keperawatan. Pada tahap perencanaan ini perawat 

bertugas untuk, menetapkan prioritas masalah atau diagnosis, menetapkan tujuan 

yang realistis dan dapat diukur, menentukan tindakan sesuai standar yang ada yang 

terdiri dari terapi modalitas keperawatan dan tindakan kolaborasi, menentukan 

prioritas tindakan, dan memodifikasi rencana sesuai dengan respon pasien 

(Soeroyo, 2009). 

2.2.2.4 Implementasi 

 Perawat melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana sehingga 

pasien memiliki kemampuan (1) kognitif seperti mengetahui, memahami, dan 

menyadari; (2) afektif seperti mau dan bersedia; dan (3) psikomotor yaitu 

memperagakan, melakukan, dan melaksanakan. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh perawat pada tahap ini ialah: perawat 

memastikan kebutuhan pasien terpenuhi melalui tindakan keperawatan mandiri atau 

kolaborasi, perawat berperan sebagai advokat pasien jika diperlukan untuk 

memfasilitasi pencapaian kesehatan, meninjau dan memodifikasi tindakan 

berdasarkan perkembangan pasien, mendokumentasikan setiap tindakan 

keperawatan yang bersifat nursing order (perintah keperawatan), dan tidak 

mendokumentasikan standart approach (Soeroyo, 2009) 

2.2.2.5 Evaluasi 

 Perawat mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan keperawatan untuk 

meninjau kembali data, diagnosis dan rencana keperawatan. 

 Tindakan yang dilakukan oleh perawat pada tahap ini ialah: mengidentifikasi 

respon pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan, baik subjektif maupun 



objektif, membuat analisis dengan membandingkan respon pasien setelah tindakan 

dengan kriteria evaluasi pada tujuan, membuat rencana tindak lanjut atau rencana 

tindakan berikutnya sesuai analisis terhadap pencapaian tujuan, dan 

mendokumentasikan evaluasi pada catatan keperawatan (Soeroyo, 2009). 

2.2.2.6 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat 

diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang (Soeroyo, 

2009). 

2.2 Perawat Jiwa 

2.3.1 Pengertian Perawat Jiwa 

Perawat (nurse) berasal dari bahasa latin yaitu kata nutrix yang berarti 

merawat atau memelihara. Menurut Kusnanto (2003), perawat adalah seseorang 

(seorang profesional) yang mempunyai kemampuan,tanggung jawab dan kewenangan 

melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan 

keperawatan.  

Perawat adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi autonomi yang 

didefinisikan sebagai fungsi profesional keperawatan. Fungsi profesional yaitu 

membantu mengenali dan menemukan kebutuhan pasien yang bersifat segera. Itu 

merupakan tanggung jawab perawat untuk mengetahui kebutuhan pasien dan 

membantu memenuhinya. Dalam teorinya tentang disiplin proses keperawatan 

mengandung elemen dasar, yaitu perilaku pasien, reaksi perawat dan tindakan 

perawatan yang dirancang untuk kebaikan pasien (Suwignyo, 2007).  

Perawat jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang 

mengunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri 

secara terapeutik dalam meningkatkan, memepertahankan, memulihkan kesehatan 

klien dan kesehatan mental masyarakat dimana klien berada (American Nurse 

Associations). Menurut stuart (2006) Perawat jiwa adalah proses interpersonal dalam 

meningkatkan dan memepertahankan perilaku yang berpengaruh pada fungsi integrasi 



2.2.1 Peran Perawat Jiwa 

Keperawatan kesehatan jiwa merupakan proses interpersonal yang berupaya 

untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku yang mendukung pada fungsi 

yang terintegrasi sehingga sanggup mengembangkan diri secara wajar dan dapat 

melakukan fungsinya dengan baik, sanggup menjalankan tugasnya sehari-hari 

sebagaimana mestinya.  

Dalam upaya mengembangkan pelayanan keperawatan jiwa, perawat sangat 

penting, untuk mengetahui dan meyakini akan peran dan fungsinya, serta memahami 

beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan asuhan keperawatan jiwa.  

Para perawat kesehatan jiwa mempunyai peran yang bervariasi dan spesifik. 

Aspek dari peran tersebut meliputi kemandirian dan kolaborasi.  

2.3.2.1 Pelaksana asuhan keperawatan  

Perawat memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan jiwa kepada 

individu, keluarga dan komunitas. Dalam menjalankan perannya, perawat 

menggunakan konsep perilaku manusia, perkembangan kepribadian dan konsep 

kesehatan jiwa serta gangguan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan 

kepada individu, keluarga dan komunitas.  

Perawat melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif melalui 

pendekatan proses keperawatan jiwa, yaitu pengkajian, penetapan diagnosis 

keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, dan melaksanakan tindakan 

keperawatan serta evaluasi terhadap tindakan tersebut. 

2.3.2.2 Pelaksana pendidikan keperawatan  

Perawat memberi pendidikan kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan 

komunitas agar mampu melakukan perawatan pada diri sendiri, anggota 

keluarga dan anggota masyarakat lain. Pada akhirnya diharapkan setiap anggota 

masyarakat bertanggung jawab terhadap kesehatan jiwa. 

2.3.2.3 Pengelola keperawatan  



Perawat harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab 

dalam mengelola asuhan keperawatan jiwa.  

Dalam melaksanakan perannya ini perawat:  

2.3.2.3.1 Menerapkan teori manajemen dan kepemimpinan dalam 

mengelola asuhan keperawatan jiwa  

2.3.2.3.2  Menggunakan berbagai strategi perubahan yang diperlukan 

dalam mengelola asuhan keperawatan jiwa  

2.3.2.3.3  Berperan serta dalam aktifitas pengelolaan kasus seperti 

mengorganisasi, koordinasi, dan mengintegrasikan pelayanan 

serta perbaikan bagi individu maupun keluarga  

2.3.2.3.4  Mengorganisasi pelaksanaan berbagai terapi modalitas 

keperawatan  

 

2.3.2.4 Pelaksana penelitian  

Perawat mengidentifikasi masalah dalam bidang keperawatan jiwa dan 

menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu dan teknologi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan jiwa (Dalami, 2010). 

2.4 Gambaran Perilaku Caring Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan jiwa 

Citra perawat di mata sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini belum 

terbangun dengan baik. Keadaan ini disebabkan oleh nilai-nilai profesionalisme 

perawat yang belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kegiatan pelayanan 

keperawatan, termasuk perilaku  caring sebagai inti keperawatan. Kinerja perawat 

yang tidak berkualitas akan berdampak pada rendahnya penghargaan bagi profesi 

keperawatan. 

Masyarakat mempersepsikan perawat profesional sebagai perawat yang 

memiliki etik dan caring dalam pelayanan keperawatan (Liu, Moke & Wong, 2006). 

Keluhan klien dan keluarga tentang perilaku perawat yang tidak ramah, judes dan 



bersikap kasar dalam melayani klien, menjadi isu yang sering berkembang di rumah 

sakit pemerintah. 

 Perawat yang bersikap caring akan berbicara dengan ramah dan santun, 

mempunyai perhatian, menunjukkan minat dalam menolong klien serta membina 

hubungan yang saling menguntungkan dengan penampilan yang manis dan 

menyenangkan dalam setiap tindakannya. Tersenyum merupakan salah satu 

indikator penting dari sikap ramah, hangat, gembira dan sabar terhadap klien dan 

keluarga. Perawat dengan perilaku caring akan selalu gembira dengan klien 

(Watson,2004). 

Perawat yang ramah dalam memberikan pelayanan keperawatan akan 

selalu bersikap sopan santun  dalam  segala situasi dan kondisi. Hal ini akan 

berdampak positif pada proses kesembuhan klien karena klien akan merasa nyaman 

dalam menerima pelayanan. Sikap ramah perawat akan membuat klien merasa 

akrab dan dekat dalam hubungan interpersonal dengan perawat sehingga klien akan 

bebas mengungkapkan keluhan. Dengan demikian perawat akan mendapatkan 

informasi yang lengkap mengenai data yang dibutuhkan dari klien dan keluarganya. 

Perawat yang tenang dan sabar dalam melayani klien akan memberikan rasa 

nyaman kepada klien yang dirawat. Perasaan nyaman ini akan membantu klien 

untuk memperoleh kesembuhannya karena secara psikologis klien akan merasa 

aman ketika dilayani perawat yang tenang dan penuh kesabaran. Hasil penelitian 

Rafii, Oskouie & Nikravesh (2004) menyatakan bahwa perawat yang baik adalah 

perawat yang tenang, sabar dan akrab dengan klien dan keluarga, serta 

memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan klien. 

Perawat yang sensitif akan segera mengetahui kebutuhan klien walaupun 

klien belum mengungkapkannya. Perawat, dalam kondisi apapun,  siap sedia untuk 

melayani kebutuhan klien, tanpa diminta sekalipun, sehingga membuat klien merasa 

nyaman. 

 


