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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 SETTING PENELITIAN 

Penelitian ini dilakasanakan pada bulan agustus 

tepatnya pada tanggal 15 sampai  30 Agustus 2015. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. Rumah sakit ini terdapat 219 perawat yang terdiri 

dari pendidikan Sekolah Pendidikan Kesehatan 4 orang, 

Diploma-3  72 orang, Sarjana Keperawatan 105 dan Nurs 

32 orang. Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sendiri 

mempunyai beberapa ruangan di antaranya Ruang Arjuna, 

Ruang Bisma, Ruang Dewi Kunti, Ruang Drupadi, Ruang 

Gatotkoco, Ruang Kresna, Ruang Larasati, Ruang Nakulo, 

Ruang Puntodewo, Ruang Sadewo, Ruang Sena, Ruang 

Srikandi, Ruang Sumbodro, Ruang Wisangeni, Ruang 

Abimanyu, Ruang Samba, Ruang IGD 

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap hari 

sesuai jadwal yang ada. Para perawat melakukan layanan 

kesehatan kepada pasien sesuai dengan jam jaga atau shift 

pagi mulai pukul 07.00-14.00 WIB. Shift siang mulai pukul 

14.00-21.00 WIB, dan shift malam pukul 21.00-07.00 WIB. 
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Subyek yang diteliti adalah 3 orang dari 11 sampai 

14 perawat di setiap ruangan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Selama peneliti melakukan penelitian, 

peneliti mengikuti shift ke tiga subyek tersebut.Wawancara 

dilakukan pada waktu dan tempat terpisah. Proses 

wawancara berlangsung sesuai dengan kondisi, situasi dan 

yang terutama yaitu tergantung pada kesiapan subyek 

sendiri. Proses ini juga berjalan dengan lancar dan semua 

subyek memperlihatkan keterbukaannya kepada peneliti. 

Selama penelitian berlangsung, peneliti juga 

meminta ijin kepada ketiga subyek untuk menggunakan alat 

perekam suara pada saat wawancara dengan subyek.Hal ini 

dilakukan peneliti karena keterbatasan yang dimiliki peneliti 

yang tidak bisa mencatat semua informasi yang diberikan 

secara verbal selama wawancara berlangsung. Untuk 

observasi sendiri peneliti menggunakan alat tulis berupa 

buku dan pena untuk mencatat setiap tindakan atau segala 

sesuatu yang bisa diamati dan dilihat ketika wawancara atau 

saat melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

 

4.2 Hasil Penelitian  

 4.2.1 Gambaran Umum Subyek 
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  4.2.1.1 Subyek 1 

Subyek bernama ibu J. Saat ini subyek 

berusia 35 tahun. Subyek sudah bekerja diRumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta sejak  tahun2010, 

pendidikan terakhir subyek yaitu S1 Keperawatan. 

Saat ini subyek tinggal di daerah Surakarta. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Agustus 

2015 jam 10.35 WIB. Selama wawancara 

berlangsung subyek mau menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Saat 

dilakukan wawancara subyek sangat berantusias 

terhadap pertanyaan yang diberikan.. 

  4.2.1.2 Subyek 2 

Subyek bernama Bapak T saat ini subyek 

berusia 53 tahun subyek bekerja di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta sejak tahun 1999.Pendidikan 

terakhir subyek yaitu D3 keperawatan. Subyek 

tinggal di daerah surakarta dan saat ini tinggal 

bersama istri dan anak-anaknya. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 20 agustus 2015 jam 11.20 

WIB. Selama wawancara berlangsung subyek 
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bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. 

  4.2.1.3 Subyek 3 

Subyek bernama ibu R. Saat ini subyek 

berusia 38 tahun. Subyek sudah bekerja diRumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta sejak  tahun 2007, 

pendidikan terkhir subyek yaitu D3 keperawatan. 

Saat ini subyek tinggal di daerah surakarta. 

wawancara dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015 

jam 10.00 WIB. Selama wawancara berlangsung 

subyek mau menjawab semua pertanyaan yang di 

ajukan oleh peneliti.Saat dilakukan wawancara 

subyek sangat berantusias meskipun banyak tedapat 

pertanyaan yang kurang dimengerti. 

4.2.2 Analisa Data 

 4.2.2.1 Analisa Subyek 1 

Data yang didapat dari hasil wawancara akan 

dianalisa berdasarkan indikator-indikator saat digunakan 

untuk pedoman wawancara berdasarkan komponen-

komponen perilaku caring 
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a. Komponen Mempertahankan keyakinan (Maintaining 

belief ) 

Pada komponen ini menjelasakan bahwa subyek 

terbiasa dengan kondisi dengan lingkungannya 

sehingga subyek tidak perlu persiapan khusus, selain itu 

subyek juga selalu berbincang-bincang dengan 

pasiennya misalnya menanyakan kondisi, apa yang 

sedang dirasakan hari ini dan jika pasien mengalami 

masalah subyek bersedia untuk membantu  seperti yang 

di ungkapkan subyek sebagi berikut : 

“Ya..sikap ya .. perlu perhatian, ya biasa 
sikap biasa saja”   (R1-A8)“Iya itu saya selalu 
ajak ngobrol.. bisanya tanyakan kondisinya.. 
apa yang dirasakan hari ini? Dan jika ada 
yang di keluhkan saya akan bersedia 
membantu” (R1-A8.1) 

Hal yang diberikan  subyek saat bertemu dengan 

pasien adalah berinteraksi dengan pasien menanyakan 

kondisi pasien selain itu subyek juga memenuhi aktifitas 

dan latihan 

„Ya mereka kita kan disini interikasi dan 
wawancara kita tanyakan kondisi bagaimana 
saat ini ya memenuhi ADL” (R1-A9) 

Kemudian subyek memberikan ketenangan dan 

kenyamanan kepada pasien selain itu tindakan yang 

dilakukan adalah memberikan motivasi dansafety 
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kepada pasien dengan cara minimalisir resiko cidera dan 

Subyek juga menunjukan sikap peduli kepada pasien 

dengan berkomunikasi kepada pasien walupun sekedar 

menanyakan kabar serta membantu hal yang bisa 

dilakukan oleh subyek  

“Ya..di jaga ya piye yo.. kita motifasi ya.. 
karena jiwa presentifnya pintu ditutup, klo ada 
resiko-resiko jatuh, baik itu nyaman di kasih.. 
oh.. itu tenang ya.. ya kayak gini dik.” (R1-
A10)“Kita itu datang tanya-tanya bagaiman 
apa yang dirasakan hari ini, sebisa mungkin 
kita membatu, paling pasien di sini pinginnya 
pulang kita jelaskan ke pasien di sini dulu dan 
sabar” (R1-A10.1) 

Kemudian subyek memberikan bantuan kepada 

pasien dalam memenuhi kebutuhannya baik itu 

kebutuhan nutrisi bahkan kebutuhan aktifitas dan 

latihanya 

“Ya sebisa mungkin membantu ya..sebatas 
membantunya sesuai kebutuhanya  apa ya.. 
memenuhi ADL, memenuhi kebutuhan nutrisi 
seperti itu” (R1-A11) 

 

 

 

b. Komponen Pengetahuan (Knowing) 

Sebagai seorang perawat harus mengetahui 

kondisi pasienya baik sakit secara fisik maupun sakit 
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jiwa oleh karena itu di sini subyek memahami gangguan 

jiwa yang tergolong dari berbagai macam di antaranya 

skizofrenia gangguan jiwa dengan ciri-ciri pasein sering 

berhalusinasi, susah untuk diajak berinteraksi dengan 

baik, selain itu ada bipolar disorder adalah gangguan 

yang terjadi pada kerusakan otak dengan ciri-ciri pasien 

depresi, mempunyai resiko bunuh diri. Ada juga obsesi 

complusif disorder dengan ciri-ciri pasien terobsesi 

terhadap hal-hal yang di sukainya dan ada lagi self injuri 

biasanya untuk menagani pasien-pasien seperti itu 

subyek melakukan pendekatan-pendekatan khusus dan 

dengan pengawasan yang khusus. Subyek dengan 

mudah mendapatkan informasi tentang pasien dengan 

caramenanyakan kondisi pasien kepada keluarga   

“Hmmm apa yah... ada macam-macam ya 
dek, misalnya kayak.. skizofrenia. Skizofrenia 
itu gangguan jiwa  yang gejalanya pasien 
sering berhalusinasi, susah buat ngomong 
sama kalo misalkan ada kegiatan-kegiatan 
yah pasiennya susah di ajak kerjasama..  ada 
juga bipolar disoder itu gangguanya yang 
terjadi pada otak sehingga bisa.. pasien 
depresi.. itu mempunyai resiko  bunuh diri 
yang tinggi.. klo saat menangani pasien itu ya 
harus dengan pendekatan-pendekatan 
khusus.. dan harus diawasi terus menerus..  
ada obsesif compulsif disoder bisanya pasien 
pasien teropsesi terhadap hal-hal yang di 
sukainya.. ada lagi self injury dan banyak lah 
dik.”. ( R1-B8) “Ya dari keluarga” (R1-B8.1) 



 
 

8 
 

Subyek melakukan beberapa cara untuk 

menentukan diagnosa dari pasien yang mengalami 

gangguan jiwa diantaranya subyek melakukan pengakajian 

baik secara obyektif dan subyektif, jika obyektif terhadap 

kondisi yang bisa dilihat, sedangkan subyektif yang di 

tanyakan pada pasien    

“Caranya ya pertama kita tanyakan dan lihat 
gejala dari si pasien kemudian kita coba kaji 
trus klo sudah diketahui hasil pengakajiane.. 
itu kita lakukan pengkajian obyektif maupun 
subyektif. Obyektif itu lebih ke yang kita lihat 
misalnya dari gejalanya yang bisa kita lihat, 
kalo subyektif itu dari yang kita tanyakan 
kepada pasien, nah baru kita tahu 
diangnosa.. gitu dek” (R1-B9) 

Subyek melakukan beberapa strategi dalam 

perencanaan saat akan menagani pasien untuk yang 

pertama subyek harus mengetahui kondisi pasien misalnya 

pada pasien yang mengalami halusinasi dengan data 

obyektif tertawa-tertawa sendiri atau berbicara sendiri 

sedangkan pada data subyektif apakah pasien 

mendengarkan suara-suara, setelah itu subyek membangun 

hubungan saling percaya dan mengajak pasein untuk 

mengenal dan mengontrol halusianasinya   

“Ya.. kita buat perencanaan sesuai dengan 
kondisi pasien. Misalnya pada pasien 
halusinasi, ya pertama-tama kita harus cari 
dan lihat dulu ya dik.. data obyektifnya 
apakah pasien tertawa-tertawa sendiri, 
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ngomong-ngomong sendiri, kalo subyektifnya 
dari pertanyaan misalkan mendengarkan 
suara-suara setelah itu baru kita  bangun 
hubungan saling percaya, pasien diajak buat 
kenal halusinasinya dan dapat mengontrol 
halusinasinya” (R1-B9.1) 

Untuk  cara menghindari terjadinya komplikasi pada 

paseien gangguan jiiwa subyek selalu mengontrol kondisi 

pasien, mendiskusikan dengan dokter dan memberikan obat 

dengan benar  

“Ya kita diskusikan dengan dokter, kita beri 
obat-obat yang benar. jangan lupa kontrol 
terus kondisi pasien. “(R1-B10) 

c. Komponen Kebersamaan (Being With) 

Subyek tidak melakukan persiapan khusus 

sebelum bertemu pasien namun saat bertemu pasien 

subjek melakukan beberapa interaksi seperti terbuka 

dengan pasien dan mendengarkan apa yang dikeluhkan 

pasien dan perasaan Subyek saat bertemu pasien 

adalah merasa senang ketika pasien yang ditemui bisa 

sembuh dan sudah bisa pulang kerumah. 

“Ya apa ya dik..ya sudah datang..  gak ada 
persiapan sing.. gak ada persiapan apa-apa” 
(R1-C8) “Kita terbuka dengan pasien, ya.. yo 
wis seperti temen gitu lho... mendengarkan 
apa yang di keluhkan” (R1-C8.1) “Ya.. klo 
pasien ya bisa sembuh, sudah boleh pulang 
yang tadinya bingung jadi tenang.. ya 
senang” (R1-C8.2) 
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Subyek menunjukkan sikap tulus dan peduli 

terhadap pasien pada saat pasien hendak sharing 

dengannya dan dengan cara seperti itu menunjukkan 

bahwa pasien respect dengannya. 

“Ya pasein mau menceritakan mau mau 
sharing dengan kita itu sudah ya..tulus.. ya 
berati dia respek dengan kita “ (R1-C9) 

Subyek membina hubungan saling percaya 

terhadap pasien dengan cara mengajak pasien 

berinteraksi dengan  sering menanyakan kondisi pasien. 

“Membina hubungan saling percayanya 
ya..kita sering mengajak berikteraksi, sering 
menayakan kondisinya.. ajak beriteraksi saja 
dik” (R1-C10) 

d. Komponen Tindakan (Doing For) 

Menurut subyek dalam menangani pasien yang 

merasa tidak nyaman dengan dirinya dan lingkungan 

tempat pasien dirawat  yaitu memberi motivasi dan 

pengertian kepada pasien dan memberi kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat yang biasa dilakukan oleh 

pasien saat berada di rumah sakit seperti merapikan 

tempat tidur. 

“Ya..di kasih motivasi, pengertian.. ya 
semuanya pinginnya gak nyaman.. Cuma 
kan..ya di kasih motivasi, di beri kegiatan 
yang bermanfaat yang biasa dilakukan di 
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rumah sakit atau mengajarkan merapikan 
tempat tidur” (R1-D8) 

Menurut Subyek ada beberapa cara dalam 

memberikan perlindungan kepada pasien yaitu berupa 

safety, keamanan dan kenyamanan dalam artian 

keamanan dan kenyamananlah yang dinilai dan ada 

beberapa strategi yang dilakukan subyek dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yaitu 

membina hubungan saling percaya dan sering mengajak 

pasien untuk bercerita. 

“Ya..perlindungannya disini ada safety ya 
dik., keamanan, kenyamanan di nilai dalam 
artian.. apa sih dik ya pokonya kuwi lah” (R1-
D9) “Strateginya membina saling percaya, 
sering di ajak ngomong” (R1-D9.1) 

Menurut subyek tindakan saat menangani pasien 

adalah melakukan interaksi berdasarkan proses 

keperawatan dan melakukan observasi tingkah laku 

pasien dilihat apakah ada perkembangan misalnya pada 

pasein yang mengalami halusinasi  hal yang dilakukan 

saat suara-suara itu muncul langsung subyek 

mengajarkan untuk menghardiknya setelah itu dilakukan 

evaluasi apak ada perubahan pada pasein      

“Kita lakukan interaksi berdasarkan proses 
keperawatan yang ada misalnya kita adakan 
kontrak singkat sesuai tahapannya, observasi 
tingkah laku pasien,kita lihat apakah ada 
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perkembangan terhadap pasien klo belum 
ada kita lakukan tindakan sesuai kondisi 
pasien (R1-10,) Kita datangi pasien misale 
pada halusinasi ya..  Carane saat suara-
suara itu muncul, langsung Ibu bilang, pergi 
saya tidak mau dengar...saya tidak mau 
dengar. Kamu suara palsu. Begitu diulang-
ulang sampe suara itu tida didengar lagi.. nah 
begitu bagus..coba lagi ya, trus kita evaluasi 
apakah suara-suara itu masih muncul atau 
tidak, kalo masih muncul kita kontrol 
halusinasinya dengan ngajakin si pasien 
bercakap-cakap dengan orang lain, setealh 
itu lakukan evaluasi lagi pada pasien yah 
seperti itulah dek.. yang biasa kita ajarkan ( 
R1-10.1) 

Tindakan subyek saat tidak menagani pasien adalah 

membuat administrasi pada asuhan keperawatan  

Ya kita lakukan kegiatan, bukan hanya 
berinteraksi dengan pasien aja, trus kita buat 
administrasi” (R1-10.1) 

e. Komponen Kemungkinan ( Enabling) 

Menurut subyek dalam melakukan asuhan 

keperawatan terhadap pasien harus ada kesepakatan 

berupa kontrak dengan pasien saat terjadi interaksi 

dalam sebuah kegiatan atau  tindakan yang akan 

dilakukan terhadap pasien dan Subyek juga mengatakan 

bahwa Ia pernah menanyakan kondisi pasien dengan 

cara mendatangi pasien dan menanyakan keadaan serta 

keluhan yang dialami pasien. 
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“Iya no..kontrak no.. ya kita kontrak dengan 
pasien, kesepakatan ini nanti kalo ada 
interaksi ada kegiatan ini.. itu kontrak kan 
kesepakatan to” (R1-E8) “Iya ya.. kita 
datang.. bagaimana keadaan saat ini? apa 
yang di keluhkan? “ (R1-E8.1) 

Menurut Subyek, responnya biasa saja dalam arti 

Ia tidak kecewa jika pasien yang diajak berinteraksi 

hanya diam, menolak dan marah karena pasien-pasien 

yang ada memiliki kondisi yang berbeda-beda, jadi 

responnya semua tergantung kondisi pasien. Dalam 

mempertahankan kepercayaan terhadap pasien menurut 

Subyek adalah tetap sering mengajak pasien bercerita 

dan menganggap pasien sebagai teman sehari-hari, 

Subyek juga mengatakan bahwaIa memberi solusi 

terhadap keluhan pasien sesuai kemampuannya 

sebagai perawat dan jika memerlukan tim kesehatan 

yang lain maka Ia harus bekerja sama dengan tim 

kesehatan yang lain untuk memberikan solusi keluhan 

pasien. 

“Ya kita lihat kondisi pasien beda-beda jadi 
ya biasa, tidak kecewa” (R1-E9) “Iya itu tadi 
sering diajak ngobrol jadi dianggap pasein 
sebagai teman” (R1-E9.1) “Solusi keluhan ya 
kita..sebatas untuk keperawatan kita bantu 
sebisanya, klo butuh tim kesehatan lain ya 
kita dengan tim kesehatan lain” (R1-E9.2) 

 

4.2.2.2 Analisa Subyek 2 
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Data yang didapat dari hasil wawancara akan 

dianalisa berdasarkan indikator-indikator saat digunakan 

untuk pedoman wawancara berdasarkan komponen-

komponen perilaku caring 

a. Komponen Mempertahankan keyakinan 

(Maintaining belief ) 

Dalam komponen ini Subyek menjelaskan tentang 

cara mengaktualisasikan dirinya dengan cara, saat bertemu 

pasien Ia besikap hormat kepada pasien karena secara 

umum pasien yang ada sangat sensitif dengan sesuatu 

yang disekitarnya jadi perawat harus hormat dan mau 

mengayomi setiap pasien yang ada. 

“Secara umum kalau pasien kan sangat 
sensitif, jadi kalau kita harus hormat, ah apa 
namanya bahasa ngayomilah” (R2-A8) 

Menurut Subyek, saat bertemu pasien yang Ia 

berikan adalah sikap respect dengan cara menghormati 

pasien yang Ia temui dan menganggap pasien yang Ia temui 

sebagai kerabatnya. 

“Yang pertama jelas harus ada respect, 
artinya kita menghormati dia sebagai pasien, 
tidak hanya sebagai pasien tapi juga kerabat 
pasien yang dirawat” (R2-A9) 
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Menurut Subyek, ada beberapa cara yang dilakukan 

dalam memberikan ketenangan kepada pasien yaitu 

pertama, Ia melihat apa yang menjadi penyebab utamanya 

karena masalah-masalah yang dihadapi pasien bermacam-

macam seperti masalah rumah tangga, masalah akibat 

adanya rasa curiga terhadap orang lain dan yang pasti 

setiap tindakan yang Ia lakukan berdasarkan faktor – faktor 

penyebab yang dialami pasien, dengan begitu Ia dapat 

memberi ketenangan kepada pasien, selain itu juga Subyek 

mengatakan bahwa dalam menunjukkan sikap peduli 

terhadap pasien seharusnya diperhatikan masalah pasien 

selanjutnya Ia coba mencari cara dengan memberikan atau 

menawarkan kegiatan-kegiatan untuk dilakukan pasien. 

“Ah yang pertama kita lihat dulu yang menjadi 
penyebabnya itu apa, karena mungkin 
masalah-masalah, sebagai contoh kalau 
mungkin dirumah, masalah yang ada 
dirumah, Atau mungkin juga kalau kita pasien 
ada kecurigaan dengan orang lain, aduh 
memang benar ada orang lain yang berbuat 
begitu pada dia atau tidak Atau mungkin kita 
lihat ada pasien juga justru karena faktor-
faktor lain” (R2-A10) “Yah mestinya kita 
melihat masalahnya apa atau kita coba gali, 
Kita berikan ah kita tawarkan mungkin itu 
bentuk Kegiatan-kegiatan (R2-A10.1) 

Menurut Subyek, saat pasien meminta bantuan, 

yang Ia lakukan adalah tetap membantu pasien 

semampunya namun jika pasien meminta pulang maka Ia 
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tidak memberi bantuan pada saat itu tetapi bekerjasama  

dengan pihak keluarga dengan cara menghubungi keluarga 

untuk melakukan kesepakatan, dalam keperawatan 

istilahnya Droping. 

“Tetap kita bantu semampu kita kecuali kalau 
mungkin dia harus pulang permintaan saya 
harus, contoh pulang pak, Contoh ne banyak 
pasien kita itu yang secara wajarnya pulang 
waktunya pulang tapi mungkin keluarga 
belum mengijinkan, Sebagai bentuk 
kerjasama kita, kita menghubungi pihak 
keluarga misalnya lewat telepon bisa lewat 
surat sampai akhirnya dia tidak bisa ngambil 
atau belum di ambil sesuai dengan 
kesepakatan kita. Kita antar pulang. Droping 
istilahnya” (R2-A11) 

b. Komponen Pengetahuan (Knowing) 

Subyek menjelaskan bahwa pasien yang mengalami 

gangguan jiwa adalah pasien yang jiwanya terganggu yang 

mempengaruhi emosi, pikiran dan tingkah laku diluar 

kebiasaan orang pada umumnya dan penyebabnya bisa 

bermacam-macam misalnya karena adanya tekanan atau 

mungkin karena masalah latar belakang keluarga yang tidak 

baik dan bisa dikarenakan adanya kerusakan pada otak 

akibat kekerasan atau trauma dimasa lalu. Subyek juga 

mengatakan untuk mendapatkan informasi tentang pasien 

gangguan jiwa didapatkan dari yang pertama pasien itu 

sendiri dan yang kedua dari pihak keluarga kemudian 
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setelah data-data tentang pasien diperoleh disesuaikan dan 

dibandingkan  dengan data-data yang ada di dokumen 

untuk mengetahui kebenaran tentang pasien. 

“Gangguan jiwa itu setahu saya penyakit 
yang dialami seseorang yang mempengaruhi 
emosi, pikiran, tingkah laku mereka diluar 
kebiasaan orang pada umumnya. 
Penyebabnya bisa karena tekanan atau 
mungkin karena latar belakang keluarga yang 
tidak baik atau bisa karena kerusakan pada 
otak, kekerasan, atau trauma” (R2-B8) “Yang 
pertama dari pasien itu sendiri dan yang 
kedua dari pihak keluarga karena disini 
mungkin ruang tengah.. akhirnya sudah tidak 
di temui keluarga.. mestinya kita lihat dan 
sinkronkan dengan data-data yang ada 
didaftar pasien kita bandingkan ketika.. 
mungikn emm...  keluarga yang ada kita coba 
validasi, benar gak dengan data yang ada” 
(R2-B8.1) 

Dalam menentukan diagnosa dari pasien, subyek 

melakukan beberapa cara diantaranya melihat kondisi dari 

pasien berupa gejala-gejala yang ditunjukkan pasien seperti 

berbicara sendiri, marah-marah kemudian dari berbagai 

keluhan yang disampaikan pihak keluarga, subyek mulai 

mencari dan menentukan diagnosa pasien. Selain itu juga, 

untuk membuat suatu perencanaan dalam menangani 

pasien gangguan jiwa, subyek melakukan beberapa cara 

yang pertama melakukan pengkajian masalah dari pasien 

yang di dalam pengkajian tersebut terdapat data-data 

tentang kondisi pasien berupa kata-kata pasien saat 



 
 

18 
 

berbicara atau bercerita, sikap dan tingkahlaku pasien, 

setelah itu subyek mulai membina hubungan saling percaya 

dengan pasien, melakukan tindakan terapeutik yang 

didalamnya terdapat komunikasi yang baik dan benar saat 

berhadapan dengan pasien, memberi kesempatan kepada 

pasien untuk mengungkapkan perasaannya, mengontrol 

setiap perilaku kekerasan yang dilakukan pasien dan 

mengajari dengan cara- cara yang tepat kemudian yang 

terakhir subyek melakukan evaluasi kembali. 

“Ya.. kita lihat kondisi pasien apakah pasien 
mengalami gejala- gejala seperti menyendiri 
atau ngomong-ngomong sendiri atau bahkan 
marah-marah kita harus tau itu dulu..atau kita 
bisa tanyakan lagi apa yang dikeluhkan dari 
keluarga.. klo sudah tahu kita akan dapatkan 
diagnosanya” (R2-B9) “Yang pertama kita 
lakukan pengkajian dari masalahnya.. dalam 
pengkajian data-data tentang kondisi pasien 
dari kata-katanya, dari sikapnya dari tingkah 
lakunya.. setelah itu kita harus tau tujuan dari 
tindakan kita misalnya jika kita mau membina 
BHSP ( bina hubungan saling percaya ) kita 
lakukan salam terapeutik beri salam sebutkan 
nama dan sebaginya, atau kita mau cari tahu 
penyebab PK (perilaku kekerasan ) gitu ya.. 
ya kita beri kesempatan untuk 
mengungkapkan perasaannya, atau kita ingin 
mengontrol perilaku kekerasanya ya kita 
ajarka cara-cara yang tepat setelah itu kita 
lakukan evaluasi kembali” (R2-B9.1) 

   

Dalam menangani pasien pastinya sering terjadi 

komplikasi, untuk menghindari terjadinya komplikasi subyek 
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melakukan beberapa cara yaitu subyek berkolaborasi 

dengan Dokter yang menangani pasien tersebut dengan 

tujuan untuk meminilisir kesalahan-kesalahan yang telah 

terjadi saat subyek melakukan tindakan terhadap pasien. 

“Kita kolaborasikan dengan dokter dengan 
begitu akan meminilisir kesalahan-kesalahan 
dalam tindakan” (R2-B10) 

c. Komponen Kebersamaan (Being With) 

Sebelum bertemu dengan pasien subyek 

mempersiakan pengetahuanya dan melakukan kontrak 

terapi dengan pasien terlebih dahulu dan dengan 

pengetahuan yang subyek miliki subyek dapat menjelaskan 

kondisi pasien sesuai dengan kebutuhanya. Saat 

berinteraksi dengan pasien masalah isolasi sosial subyek 

akan lebih sering untuk berinteraksi tetapi kondisi itu 

berbeda saat subyek bertemu dengan pasien perilaku 

kekerasan atau amuk subyek hanya akan jarang 

berinteraksi sedangkan jika subyek bertemu dengan pasien 

yang mengalami isolasi sosial akan melakukan penenangan 

terhadap pasien, tapi jika subyek bertemu dengan pasien 

yang mempunyai riwayat bunuh diri subyek akan selalu 

mgawasi jangan sampai nanti terjadi tindakan bunuh diri 

dengan bisa memberikan pelayanan tersebut subyek 

merasa senang. 
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“Yang pertama adalah, aaa, apa namanya, 
persiapkan pengetahuan kita, artinya kita 
melakukan kontak terapi dengan pasien, 
mestinya kita harus berusaha dengan baik 
Yang kedua kita berikan penjelasan kepada 
pasien sesuai dengan kebutuhan 
mereka.Sesuai dengan masalah-masalah 
mereka.(R2-C8)Ya ..mungkin secara umum 
tidak masalah. Cuma kadang kan, kalau kita 
lihat, aa, pasien itu kan macam-macam yah, 
ada yang mungkin perlu pendekatan lebih 
artinya pada pasien-pasien yang menarik diri 
dengan isolasi sosial kita mungkin 
interaksinya frekuensinya harus lebih sering, 
berbeda dengan mungkin pasien-pasien 
dengan perilaku kekerasan dengan ngamuk 
dia mungkin nanya satu atau dua kali dalam 
satu tim tapi kembali lagi dengan pasien-
pasien dengan Isos itu mungkin justru lebih 
perlu apa namanya penanganan, demikian 
juga mungkin pasien-pasien dengan riwayat 
ah suset kita harus selalu mengobservasi 
jangan sampai itilahe ngilmpekeuntuk 
melakukan suset kadang-kadang mencoba 
bunuh diri seperti itu (R2-C8.1) Ya .. ketika 
saya bisa memberikan apa namanya bantuan 
ketika dia bisa menerima senang tetapi ya 
kadang masalahnya kita itu. Sudah beberapa 
kali interaksi, beberapa kali penjelasan tapi 
sesuai kondisi pasien belum bisa 
menerima.(R2-C8.2) 

Subyek menunjukan sikap tulus dan peduli terhadap 

pasien dengan cara banyak melakukan interaksi. Interaksi 

itu berupa duduk bersama, ngobrol bersama, nonton 

tvbersama atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya 

refresing yang perlu hiburan 

“Kita selalu berupaya memberikan ya apa 
namanya komunikasi pada pasien-pasien 
dengan mungkin harga diri rendah kita 
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memberikan informasi dengan perilaku 
sosial, kita libatkan pasien dengan kegiatan 
diruangan, misalnya duduk bersama, Ngobrol 
bersama, nonton  tv bersama atau kegiatan-
kegiatan lain yang sifatnya refresing dan 
perlu hiburan” (R2-C9) 

Menurut subyek untuk dapat membina hubungan 

saling percaya dengan memperkenalkan diri karena jika kita 

tidak mengenal pasien  kita tidak akan menyayangi dia 

demikian juga ketika pasien tidak mengenal kita tidak 

mungkin dia mau membuka masalahnya kepada kita, sesuai 

pepatah yang di ungkapkan subyek sebagai berikut 

“Yang pertama kita memperkenalkan diri 
artinya pepatah mungkin tak kenal maka tak 
sayang, Ketika kita tidak mengenal pasien  
kita tidak akan menyayangi dia demikian juga 
ketika pasien tidak mengenal kita tidak 
mungkin dia mau membuka masalahnya 
kepada kita, artinya yang harus kita jalin 
adalah Kita menerima pasien apa adanya, 
mungkin kita harus memberikan perhatian 
padanya.(R2-C10) 

d. Komponen Tindakan (Doing For) 

Menurut subyek, ada beberapa cara yang Ia lakukan 

dalam menangani pasien yang merasa tidak nyaman 

dengan dirinya dan lingkungan tempat pasien dirawat yaitu 

subyek menanyakan penyebabnya dan mencoba mencari 

cara untuk dapat bertemu pasien kemudian subyek mulai  

meminimalisir situasi yang terjadi seperti situasi gaduh 

dengan melakukan pendekatan dengan pasien, jika tidak 
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dapat diatasi maka subyek melaporkan situasi tersebut 

kepada dokter untuk memberikan injeksi tambahan sesuai 

resep dokter dan memasukkan pasien keruang akut agar 

pasien lebih nyaman dan tenang, dan  secara tidak 

langsung subyek sudah memberikan kenyamanan kepada 

pasien. 

“Kita tanyakan, yang menjadi penyebab tidak 
nyamananya itu di mana  nah itu yang 
pertama kemudian setelah kita bertemu 
setelah bertemu mestinya kita coba 
meminimalisir, mungkin karena situasi gaduh 
misalnya, tentunya yang gaduh ini mungkin 
kita berikan pendekatan, pendekatan gak 
bisa kita coba lapor dokternya untuk misalnya 
memberikan injeksi tambahan sehingga 
mungkin ketika sudah diberikan injeksi 
tambahan kok dia tidak ada perubahan 
mungkin si pembuat gaduh ini kita masukkan 
keruang akut, secara tidak langsung kita 
berikan keyamanan pada pasien” (R2-D8) 

Menurut subyek, perlindungan yang diberikan 

kepada pasien tergantung dengan kondisi pasien, karena 

ada beberapa pasien yang kadang bersikap tenang namun 

dalam waktu-waktu tertentu pasien tersebut tiba-tiba marah 

dan mengganggu tema pasien lainnya dan yang dilakukan 

subyek adalah mengamankan pasien tersebut dengan cara 

memindahkan pasien keruangan khusus untuk dilakukan 

konseling. Dalam memberikan asuhan keperawatan, strategi 

yang digunakan subyek adalah melihat kebutuhan dan 



 
 

23 
 

masalah pasien setelah itu subyek dapat dengan mudah 

memberikan asuhan dan pelayanan karena telah sesuai 

dengan kebutuhan pasien. 

“Perlindungan .. aaa mengingat disini pasien-
pasian tenang tetapi juga tidak menutup 
kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan 
pasien ada yang bisa sambil marah-marah 
pada temannya yang harus kita amankan, 
yang harus kita terapkan adalah itu tadi 
pembuat masalahnya itu siapa, ketika dia 
membuat masalah dan tidak bisa ditangani 
diruangan ini ah mungkin ada silahturami 
khusus sehingga dapat dipindahkan” (R2-D9) 
”Ya dalam melihat kebutuhan pasien, melihat 
masalahnya itu apa, sehingga dalam 
memberikan asuhan, memberikan pelayanan 
sesuai dengan sesuai dengan yang mereka 
butuhkan” (R2-D9.1) 

Tindakan yang dilakukan subyek saat menagani 

pasien adalah komuniksai terapeutik yaitu dengan 

mengucapkan salam melakukan kontrak kerja atau terapi 

dengan cara misalnya pada pasien yang mengalami  

perilaku kekerasan dengan cara mengajarkan cara menarik 

nafas dalam atau melampiaskan dengan memukul bantal 

subyek juga tidak lupa memberikan pujian terhadap pasien. 

Hal yang dilakukan subyek saat tidak menangani pasien 

adalah membuat dokumentasi  

Tindakan saya dengan terapeutik dengan 
bahasa verbal dan non verbal. (R2-10) 
Selamat pagi pak, sesuai dengan janji saya 
tiga jam yang lalu sekarang saya datang 
lagi”“Bagaimana perasaan bapak saat ini, 
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adakah hal yang menyebabkan bapak 
marah?”“Baik, sekarang kita akan belajar 
cara mengontrol perasaan marah dengan 
kegiatan fisik untuk cara yang kedua”“sesuai 
janji kita tadi kita akan berbincang-bincang 
sekitar 20 menit dan tempatnya disini di 
ruang tamu,bagaimana bapak setuju?”“Kalau 
ada yang menyebabkan bapak marah dan 
muncul perasaan kesal, berdebar-debar, 
mata melotot, selain napas dalam bapak 
dapat melakukan pukul kasur dan bantal”. 
“Sekarang mari kita latihan memukul kasur 
dan bantal. Mana kamar bapak? Jadi kalau 
nanti bapak kesal dan ingin marah, langsung 
ke kamar dan lampiaskan kemarahan 
tersebut dengan memukul kasur dan bantal. 
Nah, coba bapak lakukan, pukul kasur bantal. 
Ya, bagus sekali bapak 
melakukannya”.“Kekesalan lampiaskan ke 
kasur atau bantal.”“Nah cara inipun dapat 
dilakukan secara rutin jika ada perasaan 
marah. Kemudian jangan lupa merapikan 
tempat tidurnya  (R2-10.1) 

e. Komponen Kemungkinan (Enabling) 

Menurut subyek, saat mengalami kegagalan dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang 

dilakukan subyek adalah melihat apa yang menjadi 

kekurangan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan 

pendekatan yang sesuai, selain itu juga subyek melihat 

kondisi pasien karena ada beberapa pasien yang tidak mau 

bersosialisasi, setelah itu subjek bertemu pasien lagi dan 

mencoba lagi melakukan asuhan keperawatan.Disaat 

subyek tidak menangani pasien saat jam kerja, yang 
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dilakukan adalah menemui pasien dan membuat laporan-

laporan yang meliputi laporan harian dan laporan bulanan. 

“Ya ada memang menemukan beberapa 
masalah, kita juga memberikan pelayanan 
beberapa kali,  kita juga melakukan interaksi 
beberapa kali kita belum ngasih sesuai 
kebutuhan. Tentunya ya kita akan melihat 
kurangnya kita yang pertama mungkin kalo 
saya lihat, kurangnya saya  itu apa, dimana,  
itu yang pertama,  sehingga kita melihat oh  
pendekatan yang kurang pas, atau melihat 
dari kondisi pasien yah kan ada pasien disini 
yang merasa minder kemudian tidak mau 
bersosialisasi nah kita lihat, jadi yang 
pertama melihat kekurangan saya dan yang 
kedua kondisi pasien, sehingga ketika 
ketemu lagi kita mengulangi dan 
mencobanya lagi” (R2-D10) “Saat jam kerja 
tidak menemui pasien ya mungkin melakukan 
kegiatan hemMisalnya membuat laporan, ini 
kan macam-macam  misalnya membuat 
laporan harian, laporan bulanan” (R2-D10.1) 

  Subyek mengatakan bahwa Ia pernah melakukan 

kesepakatan sebelum dan sesudah melakukan asuhan 

keperawatan, dan subyek melakukannya dengan cara 

membuat kontrak saat berinteraksi dengan pasien yang 

meliputi lamanya waktu berinteraksi dan jadwal pertemuan 

selanjutnya. subyek juga mengatakan bahwa Ia selalu 

menanyakan keluhan pasien, terutama pada saat awal 

bertemu dengan pasien, selain itu juga subyek selalu 

menanyakan perasaan pasien dan mencoba memberikan 
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penjelasan tentang kondisi pasien berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki subyek. 

“Ya ketika kita melakukan interaksi dengan 
pasien kita selalu usahakan kontrak berapa 
lama bahkan kapan ketemu lagi misalkan kita 
melakukan kontak” (R2-E8) “selalu, terutama 
ketika dari awal kita selalu berupaya 
menanyakan perasaan mungkin pasien 
merasa pingin pulang mungkin saya merasa 
pusing, saya merasa mual dan seterusnya 
kita tanyakan sehingga ketika menjelaskan 
masalah kita bisa tahu” (R2-E8.1) 

Menurut Subyek, responnya biasa saja ketika 

pasien yang diajak berinteraksi hanya diam, menolak 

bahkan marah karena sudah merupakan kasus yang biasa 

terjadi sehingga Subyek  mulai menerapkan strategi 

komunikasi yang baik dan benar dengan cara menanyakan 

identitas pasien, berbeda dengan pasien akut yang tidak 

dapat diatasi sendiri, Subyek menanganinya dengan 

bekerjasama dengan perawat yang lain bahkan meminta 

bantuan kepada pihak keamanan dirumah sakit yaitu 

satpam untuk membantu menenangkan pasien. Adapun 

tindakan yang dilakukan Subyek untuk mempertahankan 

kepercayaan pasien yaitu menjaga privasi pasien dengan 

sebaik-baiknya dan tidak menceritakan masalah pribadi 

pasien kepada orang lain. Subyek juga menjelaskan cara-

cara dalam memberikan solusi kepada pasien yaitu dengan 
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mengajak pasien bertemu dan mengajak pasien untuk 

menceritakan masalahnya, kemudian Subyek mulai 

memberikan solusi  berdasarkan masalah pasien. 

“Ada memang untuk pasien-pasien ketika 
diajak komunikasi hanya diam,beberapa kali 
kita ulang juga diam, mungkin kita terapkan 
strategi komunikasi, mungkin menanyakan 
namanya, ketika pasien-pasien akut akan 
berbeda lagi  sesuai dengan kondisinya dan 
pasien akut yang pertama kita menenangkan, 
ketika menenangkan dia tidak bisa diatasi 
kita bisa kerja sama dengan beberapa 
perawat atau mungkin dengan tim lain atau 
security dan seterusnya” (R2-E9) “Ya yang 
harus kita lakukan adalah menjaga privasi. 
Jangan sampai masalah pasien kita ceritakan 
kepada orang lain yang tidak wajar yang 
fungsinya untuk menjaga interview, menjaga 
apa yang di rahasiakan pasien, termasuk 
juga mungkin masalah-masalah yang sifatnya 
bersifat pribadi yang serius” (R2-E9.1) “Solusi 
ini mestinya bertemu dengan pasien, Yaa aa 
misalnya masalah pekerjaan ternyata 
Kemudian kita lihat masalahnya ternyata kok, 
masalah percintaan kita jelaskan sampai 
tuntas” (R2-E9.2) 

4.2.2.3 Analisa Subyek 3 

Data yang didapat dari hasil wawancara akan 

dianalisa berdasarkan indikator-indikator saat 

digunakan untuk pedoman wawancara berdasarkan 

komponen-komponen perilaku caring 

a. Komponen Mempertahankan keyakinan 

(Maintaining Belief ) 
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Komponen ini menjelaskan bahwa dalam 

menunjukkan sikap caring kepada pasien, indikator-

indikator yang ada dalam komponen ini harus 

diperhatikan untuk mempertahankan keyakinan dengan 

cara mengaktualisasikan diri untuk menolong orang lain. 

Menurut Subyek sikap yang ditunjukkan  saat betemu 

dengan pasien adalah bersikap penuh perhatian, tampil 

dengan rasa percaya diri dan selalu menanyakan kondisi 

pasien setiap hari. Contoh perhatian yang diberikan 

Subyek yaitu menanyakan kondisi pasien dengan suara 

yang lembut dan ramah. 

”Saya penuh perhatian  dik, saya sering 
tampil percaya diri saya selalu tanyakan 
kondisi atau kedaanya setiap harinya” (R3-
A8) “Iya itu tadi dik menayakan kondisi atau 
keadaanya biasanya saya menanyakan 
dengan suara lembut dan ramah” (R3-A8.1) 

Dalam indikator mampu menolong orang lain dengan 

tulus, hal yang diberikan Subyek saat bertemu pasien 

adalah memberikan obat berdasarkan rekam medis pasien 

dan memberikan bantuan ketika pasien meminta bantuan 

kepada Subyek. 

“Saya berikan obat yang sesuai dengan 
rekam medik pasien, obatnya berupa obat 
penenang seperti diazepeam dan lain-lain klo 
ada yang minta minum saya juga berukan 
minum meskipun hanya air putih” (R3-A9) 
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Dalam indikator memberikan ketenangan kepada 

pasien, Subyek memberikan ketenangan kepada pasien 

berdasarkan kondisi lingkungan yang meliputi keamanan 

dan kebersihan lingkungan, karena keadaan lingkungan 

menentukan tindakan subyek dalam memberikan 

ketenangan kepada pasien, dan subyek juga menunjukkan 

sikap peduli terhadap pasien dengan cara mendatangi 

pasien dan menanyakan kondisi pasien, memberi makanan 

kepada pasien, memberikan terapi untuk menghilangkan 

rasa jenuh pasien serta apa yang diminta pasien 

diusahakan untuk dituruti. 

“Ketenangan itu tergantung lingkungannya ya 
dik..klo lingkungan klo kita menutup pintu 
menjaga agar pasien tidak membuat gaduh 
atau pergi keluar,  kita kondisikan lingkungan 
itu bersih” (R3-A10) “Ya.. datangi pasien 
tanyakan kondisinya, apa yang pasien minta 
usahakan turutin, setelah itu setiap pagi saya 
kasih kegiatan seperti olahraga, nonton TV, 
melakukan TAK untuk menghilangkan rasa 
jenuhnya, kalo siang saya kasih makan 
siang, makanannya biasanya sudah 
disiapkan sama pihak pengolah atau gizi dan 
kalo udah keliatan capek saya ajak ngobrol, 
kalo mau istirahat yaa disuruh tidur ditempat 
tidur masing-masing, yaa seperti gitu dek” 
(R3-A10.1) 

Dalam indikator memiliki sifat yang positif, subyek 

menunjukkan sikap positifnya dengan cara memberikan 

bantuan kepada pasien sesuai dengan permintaan pasien, 
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namun kadang ada beberapa permintaan pasien yang tidak 

dituruti subyek. Dalam memberikan bantuan kepada pasien 

subyek juga mendapatkan barang yang diminta pasien dari 

pihak keluarga atau pengunjung yang datang saat 

mengunjungi pasien tersebut. 

“Yah saya bantu sebisa mungkin dek, 
misalkan kalo mau buang air saya antarkan 
ke toilet, biasanya mereka meminta untuk 
keluar ruangan tapi saya tidak perbolehkan 
karena akan mengganngu ruangan yang lain 
itu untuk menjaga ketenangan dan 
kenyamanan diRumah Sakit. Kadang ada 
juga yang minta rokok tapi saya kasih setelah 
makanan tapi saya kasihnya satu batang aja 
setelah makan siang. Ada juga yang meminta 
makanan kecil, kalo ada saya beri tapi kalo 
tidak ada yaa tidak saya beri” (R3-A11) “Yaa 
biasanya itu dibawa oleh pengunjung yang 
ingin diberikan kepada anggota keluarganya” 
(R3-A11.1) 

b. Komponen Pengetahuan (Knowing) 

Dalam komponen ini menjelaskan tentang 

pengetahuan yang harus dimiliki perawat, dalam hal ini 

perawat harus mengetahui pasein yang mengalami 

gangguan jiwa menurut subyek gangguan jiwa adalah 

keadaan yang gak normal yang berhubungan dengan 

fisik dan mental dan biasanya itu gejalanya kayak orang 

itu ngelami ketegangan, putus asa trus murung, kadang-

kadang gelisah, cemas bahkan sampe ngelakuin hal-hal 

yang gak biasa dilakukan manusia normal kayak 
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ngamuk-ngamuk tanpa alasan yang jelas, bahkan juga 

sampe celakain dirinya sendiri mungkin atau orang lain. 

Untuk mendapatkan informasi pasien, subyek 

menayakan kepada keluarga dan melihat dari hasil 

dokumentasi sebelumnya  

wong jeneng wong edan ya dik,  ya..keadaan 
yang gak normal yang berhubungan dengan 
fisik dan mental, dan biasanya itu gejalanya 
kayak orang itu ngelami ketegangan, putus 
asa trus murung, kadang-kadang gelisah, 
cemas bahkan sampe ngelakuin hal-hal yang 
gak biasa dilakukan manusia normal kayak 
ngamuk-ngamuk tanpa alasan yang jelas, 
bahkan juga sampe celakain dirinya sendiri 
mungkin atau orang lain. (R3-B8) Ya dari 
keluarga atau kerabat pasien, kita juga bisa 
lihat dari dokumen. (R3-B8.1) 

Menurut subyek, untuk mendapatkan diagnosa 

subyek melakukan observasi dan melihat dokumentasi dari 

IGD setelah itu subyek membuat diagnosa keperawatan 

berdasrkan masalah-masalah pasien. Dan perencanaan 

subyek setelah mendapat informasi adalah  membuat 

strategi pelaksanaan tahap mencari penyebab atau masalah 

keperawatan, melakukan interaksi dan melakukan 

mengobatan sesuai anjuran dokter  

Ya pastinya kita lakukan obsevasi dulu ya 
dek selama pasien ada di IGD, nah pas di 
IGD itu kita sudah ada diagnosa dari situ kita 
buat diagnosa keperawatan berdasarkan 
masalah-masalah pasien (R3-B9) Kalo dalam 
perencanaan biasanya itu kita perawat buat 
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kayak strategi  yang akan kita pake pas mau 
ketemu sama  pasiennya, kan pasien disini 
kondisinya beda-beda ya dek, misalnya 
pasien yang masalahnya menarik diri, kita 
cari penyebnya, pasti berasal dari diri sendiri, 
orang lain dan lingkungan, nah setelah itu 
kita lakukan intervensi dengan kajian 
pengetahuan kayak kita nanya “ dirumah Ibu 
tinggal dengan siapa? “siapa yang paling 
dekat dengan ibu? “ apa yang buat ibu dekat 
dengannya? “ apa yang buat ibu tidak dekat 
dengannya? Setelah itu kita beri kesempatan 
buat pasien ngungkapin perasaan yang jadi 
sebab pasien gak mau bergaul trus 
selanjutnya kita coba buat ngasih pujian dari 
kemampuan pasien ngungkapin 
perasaannya. Dan dilakukan pengobatan 
sesuai anjuran dokter (R2-B9.1) 

Menurut subyek, untuk menghindari terjadinya 

komplikasi dalam menagani pasien yang mengalami 

gangguan jiwa, subyek bertindak sesuai prosedur 

Ya kita harus bertindak sesuai prosedur.. itu 
aj dik. (R3-B10) 

c. Komponen Kebersamaan (Being With) 

Dalam komponen ini menjelaskan tentang hal 

kebersamaan yang perlu diterapkan oleh para perawat 

untuk pasien-pasien yang meliputi indikator-indikator 

yang menjadi acuan dalam menunjukkan sikap caring 

terhadap pasien. Menurut subyek, hal-hal yang 

disiapkan sebelum bertemu pasien adalah menyiapkan 

kontrak kerja, materi-materi dan obat-obatan yang akan 

diberikan kepada pasien, selain itu juga memikirkan cara 
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untuk membangun hubungan saling percaya dengan 

pasien. Subyek juga mengatakan interaksinya saat 

bertemu dengan pasien adalah melakukan perkenalan 

dengan pasien dan melakukan validasi dan melakukan 

pengulangan perkenalan kepada pasien lama yang 

masih tetap belum dapat mengingat wajah subyek, 

setelah itu subyek mulai memberikan asuhan 

keperawatan berdasarkan hasil rekam medis.Perasaan 

subyek saat bertemu dengan pasien adalah senang 

karena subyek dapat melayani pasien dan dalam 

melayani pasien harus ada rasa tulus terhadap pasien. 

“Yang saya siapkan yah kontrak kerja seperti 
kesepakatan terlebih dahulu setelah itu saya 
siapka materi dan obat-obatan yang akan 
diberikan kepada pasien, selain itu saya 
membangun hubungan saling percaya 
dengan pasien” (R3-C8) “Kita lakukan 
perkenalan terlebih dahulu dengan pasien 
yang baru masuk kalo pasien yang sudah 
pernah bertemu dengan saya yaah kita 
lakukan validasi yaitu dengan cara 
menanyakan pada pasien “apakah pasien 
masih mengingat saya atau tidak?” kalo 
misalkan pasien belum mengingat saya, saya 
melakukan perkenalan lagi, kalo ada pasien 
yang sudah mengenal saya, saya berikan 
asuhan sesuai asuhan keperawatan sesuai 
hasil rekam medis” (R3-C8.1) “Saya 
perasaannya yaah senang, trus disini juga 
kita kan melayani mereka yah pastinya harus 
ada rasa tulus terhadap pasien” (R3-C8.2) 
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Menurut subyek, dalam menunjukkan sikap tulus dan 

peduli terhadap pasien subyek mengajak pasien untuk 

bercerita dan mencoba mendengar dan menyimak cerita 

pasien, selain itu subyek memberikan bantuan kepada 

pasien berdasarkan keluhan yang disampaikan pasien  dan 

memberi obat berdasarkan resep yang diberikan Dokter. 

“Yah caranya misalkan ada pasien yang kita 
ajak buat cerita, kita coba buat nunjukin sikap 
kita dengan mendengar dan menyimak 
ceritanya, trus kalo misalkan ada pasien yang 
mengeluh sakit saya beri obat sesuai resep 
yang dikasih Dokter” (R3-C9) 

 
Dalam membina hubungan Saling percaya terhadap 

pasien, subyek tetap melakukan komunikasi dengan pasien, 

mendengarkan apa yang menjadi cerita pasien dan menjaga 

privasi dan rahasia pasien agar tidak diketahui oleh orang 

lain. 

“Untuk membina hubungan saling percaya 
yah kita komunikasikan terlebih dahulu dan 
biasanya ada pasien yang udah terbiasa 
curhat sama kita yah kita jaga rahasianya 
sama kita jaga privasi dari pasien tersebut” 
(R3-C10) 

d. Komponen Tindakan (Doing For) 

Dalam komponen ini dijelaskan tentang tindakan 

yang harus dilakukan perawat dalam menunjukkan sikap 

caring terhadap pasien yang terdiri dalam beberapa 

indikator yang menjadi pedoman.Menurut subyek, hal-
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hal yang dilakukan dalam menangani pasien yang 

merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan 

lingkungannya adalah subyek menjelaskan kepada 

pasien bahwa Rumah Sakit adalah rumah barunya dan 

para perawat, Dokter dan pasien-pasien yang ada 

adalah anggota keluarga baru dari pasien. 

“Kita jelaskan kepada pasien bahwa disini 
dalah rumahnya, disini ada anggota-anggota  
keluarga baru yaitu kita para perawat, ada 
Dokter sama pasien-pasien lainnya sebagai 
anggota keluarga baru” (R3-D8) 

Menurut subyek, perlindungan diberikan kepada 

pasien dengan cara memberi keamanan kepada pasien 

berupa menjauhkan barang-barang tajam dari pasien, dan 

cara tersebut merupakan cara menjauhkan resiko tindakan 

bunuh diri yang dilakukan pasien, selain itu memisahkan 

pasien yang memiliki perilaku kekerasan dengan pasien 

yang memilki perilaku tenang untuk menghindari terjadinya 

keributan antar pasien. Subyek juga memberikan asuhan 

keperawatan mengggunakan strategi yang biasa dilakukan 

yaitu berkomunikasi baik-baik dengan pasien, memberikan 

kenyamanan saat melakukan asuhan keperawatan dan 

menurut subyek cara ini menjadi jaminan bagi pasien 

berupa munculnya perasaan nyaman dengan perawat. 
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“Kita berikan safety kepada pasien dengan 
cara ah barang-barang berbahaya kayak 
pisau, gunting, kaca, piring, sendok kita 
jauhkan dari pasien agar terhindar dari resiko 
bunuh diri, trus jika ada pasien dengan 
perilaku kekerasan ngamuk sama pasien-
pasien lain yah kita pisahkan pasien dengan 
perilaku kekerasandengan membawa pasien 
tersebut keruangan isolasi supaya pasien 
yang lain bisa tetap tenang dan merasa 
nyaman” (R3-D9) “Strateginya ya tetap 
berkomunikasi baik-baik dengan pasien, 
selalu tersenyum saat bertemu pasien, trus 
kita juga jangan buat pasien merasa cemas 
atau takut sama kita, supaya saat kita 
melakukan asuhan keperawatan sama 
pasien tersebut ya pasiennya tetap merasa 
nyaman dengan kita” (R3-D9.1) 

subyek melakukan tindakan berdasarkan aturan dan 

subyek melakukan terapi aktifitas seperti memperkenalkan 

nama, menghitung berolak raga atau kita bisa juga 

mengajarkan cara makan dan cara merawat diri yang baik. 

Menurut Subyek, selama menjalani dinas di Rumah sakit, 

ketika tidak menangani pasien saat jam kerja subyek 

menyelesaikan laporan-laporan dalam pembuatan asuhan 

keperawatan dan melakukan kerjasama dengan Dokter 

untuk membuat rencana-rencana yang akan diberikan 

kepada pasien dengan tujuan untuk penyembuhan pasien. 

Tindakan itu harus berdasarkan aturan ya dik 
ya..  nah.. juga harus terapai aktifitas ya 
seperti memperkenalkan nama.. menghitung 
berolah raga  atau kita juga bisa mengajarkan 
gimana cara makan yang baik ya.. kita juga 
mengajarkan cara merawat diri   R3-D10) 
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“Biasanya saya saat tidak menangani pasien 
ya nyelesein laporan-laporan dalam 
pembuatan asuhan keperawatan, selain itu 
juga saya bekerja sama dengan dokter untuk 
membuat rencana kesembuhan pasien” (R3-
D10.1) 

e. Komponen Kemungkinan (Enabling) 

Dalam komponen ini,dijelaskan indikator-indikator 

yang mendukung komponen tersebut yang kemudian 

digunakan sebagai acuan dalam menunjukkan sikap 

caring terhadap pasien. Kesepakatan merupakan hal 

penting yang harus dilakukan perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan.Subyek melakukan kesepakatan 

dengan pasien saat hendak melakukan asuhan yang 

meliputi pemberian obat dan kesepakatan dilakukan 

dengan tujuan agar rasa saling percaya antar perawat 

dengan pasien tetap terpelihara.Memberikan pertanyaan 

tentang kondisi dan keluhan pasien juga merupakan hal 

penting yang perlu dilakukan oleh perawat.Subyek selalu 

meanyakan keluhan pasien karena Subyek merasa itu 

merupakan bagian terpenting dan merupakan tugas 

seorang perawat. 

“Ya itu pasti saya lakukan.Untuk membina 
saling percaya pasien terhadap perawat.Kalo 
sudah sepakat kita lakukan tahap 
pengobatannya” (R3-E8) “Ya. Kalo buat 
nanya keluhan pasien sih dek itu pasti ya kan 
itu emang tugas perawat jadi sewaktu-waktu 
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kita sebagai perawat harus sering nanya 
keluhan pasien, ya kalo dari saya sendiri sih 
udah lakukan itu dek, misalkan saat pasien 
mau dicek kondisinya ya” (R3-E8.1) 

Dalam proses interaksi perawat dengan pasien 

tentunya terdapat kendala seperti pasien hanya diam, 

menolak bahkan marah ketika perawat mengajak untuk 

berinteraksi. Menurut Subyek yang dilakukan ketika 

menghadapi kendala seperti itu, Subyek mencoba untuk 

mencari penyebab dari perilaku pasien yang hanya diam, 

menolak bahkan marah, selain itu Subyek juga mencoba 

melakukan cara alternatif lain yang dapat digunakan untuk 

menangani pasien tersebut, dan Subyek mengatakan untuk 

tidak menghindari pasien yang berperilaku seperti itu karena 

itu akan menambah perasaan takut pasien kepada 

perawat.Tindakan yang dilakukan Subyek dalam 

mempertahankan kepercayaan pasien adalah tetap 

berkomunikasi dengan pasien setiap hari. Adapun cara yang 

dilakukan subyek dalam memberikan solusi terhadap 

kondisi pasien adalah mendengarkan pasien bercerita 

semua masalah yang dihadapi selanjutnya subyek mulai 

menanggapi cerita pasien dengan memberikan solusi 

berdasarkan cerita masalah pasien. 

”Kita cari tau dulu apa penyebabnya, kalo 
masih tetap diam menolak kita kasih solusi  
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berupa kita sediakan kertas dan pulpen untuk 
pasien dapat menceritakan apa yang 
dirasakan, itu buat pasien yang diam dek, 
kalo buat pasien yang menolak dan marah 
kita tetap berkomunikasi yang penting kita 
jangan menghindari pasien itu” (R3-E9) “Ya 
kita tetap berkomunikasi dengan pasien 
setiap harinya” (R3-E9.1) “Keluhan pasien 
kan macam-macam ya dek, nah biasanya 
yang saya temui ada pasien yang bercerita 
tentang keluarganya trus ngeluh kalo 
keluarganya itu sering bentakin trus kasarin 
dia, nah disini saya coba buat nanya alasan 
kenapa dia dibentak sama keluarganya, kalo 
pasien ini udah jelasin yah saya coba kasih 
solusinya seperti memberi masukan kalo 
misalkan pas dia bentak dia itu tidak boleh 
berkecil hati karena itu berupa teguran,” (R3-
E9).
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4.3 Uji Keabsahan Data  

Dalam uji keabsahan data ini penulis menggunakan uji trianggulasi ini 

dilakukan pada teman sejawat subyek  untuk semua subyek  

4.3.1 Trianggulasi Subyek 1 

Subyek pertama trianggulasi dilakukan pada teman kerja subyek, tanpa 

sepengetahuan subyek menurut teman subyek. Subyek mempunyai sikap yang 

ramah dan penuh pengertian terhadap pasien hal ini terbukti dengan pernyataan 

subyek yang menjelaskan bahwa sikap penuh perhatian selain itu subyek tidak ada 

persiapan khusus karena subyek tampil dengan sangat percaya diri dalam 

menangani pasien. Subyek juga sangat suka memberikan motivasi kepada pasien-

pasienya dan setiap ada pasien yang mengajak cerita subyek sangat menjawab 

dengan sangat sabar dalam menghadapi pasien. 

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan untuk menunjukkan sikap caring 

terhadap pasien subyek sangat teliti dalam melakukan asuhan keperawatan 

berdasarkan tahap-tahap dalam menangani pasien yang memiliki perilaku kekerasan 

mencederai diri sendiri seperti bunuh diri, Subyek selalu mendiskusikan cara 

mengatasi pasien yang memiliki perilaku kekerasan dengan selalu menanyakan apa 

yang menjadi masalah pasien, mengijinkan pasien untuk menceritakan masalah dan 

subyek selalu membuka diri untuk membantu pasien dengan cara selalu 

memberikan saran dan motivasi kepada pasien. Subyek juga selalu menemani 

pasien ketika pasien berada didalam ruangan rawat ataupun diluar ruangan rawat, 

selain itu Subyek juga sering menjauhkan barang-barang tajam yang dapat 

membahayakan pasien, Subyek selalu memeriksa pasien apakah pasien sudah 

benar-benar meminum obat atau belum dan selalu menjelaskan dengan penuh 

perhatian bahwa Subyek akan selalu melindungi pasien. 
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Dalam hal melakukan evaluasi atau kesepakatan dalam berinteraksi dengan 

pasien Subyek biasanya meminta ijin dan selalu menanyakan perasaan pasien 

setiap kali bertemu pasien, selain itu juga pasien selalu membuat janji untuk betemu 

kembali pasien dilain waktu 

 

 

4.3.2 Trianggulasi subyek 2 

Dalam uji keabsahan ini peneliti mengambil keterangan dari teman sejawat 

subyek. Pada uji trianggulasi ini di lakukan tanpa sepengetahuan subyek. Teman 

sejawat berpendapat bahwa subyek sangat peduli tehadap pasien-pasienya. Subyek 

setiap kali bertemu pasien selalu memberi salam dan subyek selalu membina 

hubungan saling percaya terhadap pasien. Untuk mendapatkan informasi tentang 

pasien sendiri subyek sering melihat kondisi dari pasien, setelah itu menanyakan 

kepada anggota keluarga pasien yang ada saat mereka datang mengantarkan 

pasien keruangan ataupun saat keluarga pasien melakukan kunjungan kepada 

pasien. 

Dalam memberikan pemahaman klinis tentang kondisi pasien subyek selalu 

menjelaskan tentang kondisi pasien tidak secara langsung kepada pasien namun 

subyek menjelaskannya kepada keluarga pasien, dalam menjelaskan subyek juga 

tidak menjelaskan secara rinci karena subyek mengingat kode etik keperawatan dan 

Subyek selalu bekerjasama dengan Dokter yang menangani pasien tersebut. 

Dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan subyek sangatlah teliti 

ketika menjalankan strategi pelaksanaan tindakan terapeutik seperti memeriksa 

pasien dengan lembu,  membuat pasien merasa nyaman ketika diperiksa, dan 

subyek tetap bersikap ramah dan sabar kepada pasien walaupun pasien marah dan 
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memberontak. Selain itu subyek selalu melakukan secara teratur  tindakan-tindakan 

dalam asuhan keperawatan berdasarkan aturan yang berlaku di rumah sakit tempat 

subyek bekerja. Ketika memberikan obat kepada pasien subyek selalu 

memperhatikan waktu dan selalu memeriksa obat pasien apakah benar atau salah 

sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan pasien mengalami komplikasi-

komplikasi yang tidak diinginkan. 

Dalam proses berjalannya interaksi antara perawat dan pasien subyek selalu 

memulai dan mengakhiri pertemuan dengan salam dan senyman dan selalu 

membuat kesepakatan ketika hendak melakukan asuhan terhadap pasien. Selain itu 

juga subyek melakukan evaluasi kembali dengan pasien mengenai hal-hal yang 

telah dibicarakan dan dilakukan sebelumnya oleh pasien. Subyek selalu memberikan 

respon positif terhadap keluhan pasien dengan cara menunjukan rasa iba dan 

bersedia untuk memberi bantuan atas keluhan pasien. 

4.3.3 Trianggulasi subyek 3 

Subyek ketiga, peneliti melakukan triangualasi pada teman kerja subyek 

tanpa sepengetahuan subyek. Menurutnya saat  menunjukkan sikap peduli terhadap 

pasien, subyek mengaktualisasikannya dengan cara menolong pasien dengan 

ketulusannya, selalu memberi ketenangan kepada pasien saat pasien marah dan 

memberontak dan selalu menunjukkan sikap positif misalnya bersikap ramah 

danmurah senyum saat bertemu dengan pasien. Dalam memberikan pemahaman 

tentang kondisi pasien, subyek menjelaskan kepada keluarga inti pasien namun tidak 

menjelaskan secara keseluruhan karena subyek mengingat akan kode etik 

keperawatan. Subyek juga selalu mengajak pasien untuk terbuka misalnya mengajak 

pasien menceritakan masalah pasien dan merespon setiap cerita pasien dengan 

baik. Setiap cerita dan masalah pasien subyek selalu menjaganya dengan tidak 

menyebarkan masalah pribadi pasien kepada orang lain. 
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Dalam hal melakukan tindakan dalam asuhan keperawatan, subyek selalu 

mengingat terlebih dahulu apa yang menjadi pokok permasalahan, setelah itu 

subyek melakukan tindakan berdasarkan tahap-tahap dalam buku asuhan 

keperawatan. Selain itu juga subyek selalu melakukan tindakan terapeutik dengan 

penuh rasa  tanggung jawab dengan tujuan agar ketika pasien menjalani terapi 

pasien tetap merasa nyaman. Subyek juga selalu selalu menjauhkan barang-barang 

tajam yang ada didekat pasien yang dapat mengundang pasien berpikir untuk 

melakukan tindakan kekerasan misalnya bunuh diri atau membahayakan teman 

yang ada didekat pasien tersebut. 

Dalam melakukan sebuah tindakan, subyek selalu meminta ijin dari pasien 

agar pasien tidak menganggap subyek orang yang bersikap tidak sopan, dan subyek 

juga sering melakukan kesepakatan dengan pasien sebelum dan sesudah 

melakukan tindakan asuhan keperawatan. 

 

 

 

 

4.4  PEMBAHASAN 

 Untuk menjawab tujuan dari perilaku caring dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, penelitan ini menggunakan komponen 

utama perilaku caring. Riset partisipan penelitian terdiri dari 3 orang perawat. Dari hasil 

penelitian terhadap tiga perawat yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

didapatkan hasil mengenai perilaku caring dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

4.4.1 Komponen Mempertahankan Keyakinan” (Maintaining Belief) 
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Pada komponen ini yang dilakukan ketiga subyek dapat menunjukkan usahanya 

dalam melakukan tugas sebagai seorang perawat dalam mengaktualisasikan diri untuk 

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

yang positif. Dalam hal ini, ketiga subyek ini mempunyai cara masing-masing khususnya 

dalam mengaktualisasikan diri untuk menolong orang lain yaitu subyek I dan III dalam 

pelaksanaannya lebih memperhatikan sikapnya dalam memberikan perhatian dan bantuan 

kepada pasien serta selalu tampil dengan penuh rasa percaya diri dihadapan pasien yang 

ditemuinya. Subyek II mengaktualisasikan dirinya lebih kepada  bersikap hormat dan 

menghargai setiap pasien yang dirawatnya. Sedangkan saat menolong pasien dan 

memberikan memberikan ketenangan pada klien ketiga subyek ini melakukan interakasi 

dengan ramah lembut dalam memenuhi kebutuhan dan solusi untuk pasien. 

Seperti yang dijelaskan Rauner (2006) Sikap peduli bisa diamati dari kesiapan 

perawat sesegera mungkin mendatangi klien dan menyatakan kesediaan untuk membantu 

klien. Sikap peduli dimanifestasikan oleh perawat dengan sikap cepat tanggap dalam 

memenuhi kebutuhan pasien, peduli dengan keadaan dan penderitaan klien, mempunyai 

integritas pribadi yang kuat, serta memiliki respons positif dalam menerima dan 

berperilaku caring kepada orang lain. 

4.4.2  Komponen Pengetahuan” (Knowing) 

Pada komponen ini ketiga subyek dapat memberikan pemahaman klinis tentang 

pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan berdasarkan ilmu yang mereka miliki. untuk 

menentukan diagnosa dan informasi dari pasien ketiga subyek melakukan tindakan 

pengakjian terlebih dahulu sehingga ketiga ini dapat melakukan tindakan berdasarkan 

proses keperawatan. Untuk menghidari terjadinya komplikasi subyek I dan II berkolaborasi 

dengan dokter tetapi pada subyek ke III menghindari komplikasi dengan bertindak  hati-hati  

Seperti yang di katakan Dwidiyanti (2007) Sebagai seorang perawat harus dapat 

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

berpenampilan menarik. Untuk itu seorang perawat memerlukan kemampuan untuk 
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memperhatikan orang lain, ketrampilan intelektual, teknikal dan interpersonal yang tercermin 

dalam perilaku caring atau kasih sayang 

4.4.3 Komponen Kebersamaan” (Being With) 

 Dilihat dari ketiga subyek ini lebih menunjukkan sikap pedulinya selama berinteraksi 

dengan pasien berupa memberi perhatian lebih terhadap keluhan pasien dan bersikap tulus 

dalam memberi kenyamanan kepada pasien. Ketiga subyek ini yang dalam 

pelaksanaannya lebih mengutamakan komunikasi selama berinteraksi dengan pasien yang 

kemudian berlanjut dengan mendengarkan setiap masalah-masalah yang diceritakan 

pasien, memberi solusi dan apa yang menjadi privasi dan masalah pasien dijaga  oleh 

subyek untuk membina hubungan saling percaya terhadap pasien. 

Menurut Rahmat (dalam Suryani, 2005) hubungan yang dibina tidak bersifat statis, 

biasa berubah bergabung pada situasi dan kondisi, karena itu untuk mempertahankan atau 

memelihara hubungan saling percaya perawat harus bersifat terbuka, jujur, ikhlas, menerima 

pasien apa adanya, menepati janji dan menghargai pasien. 

 

 

4.4.4 Komponen Tindakan” (Doing For) 

 Dapat dilihat dari ketiga subyek yang lebih memperhatikan proses komunikasi 

selama melakukan tindakan terapi dengan terapeutik terhadap pasien dengan tujuan agar 

pasien tetap merasa nyaman selama menjalani proses pengobatan. Selain itu juga subyek I 

dan II dalam menjamin keamanan pasien dilakukan oleh mereka dengan lebih melindungi 

pasien dari bahaya perilaku kekerasan pasien lain yang terjadi secara tiba-tiba. Subyek III 

dalam menjamin keamanan pasien dilakukannya dengan cara menjauhkan barang-barang 

tajam dan barang-barang bahaya lainnya dari lingkungan pasien untuk menghindari 

ancaman bunuh diri yang dilakukan oleh pasien. Ketiga subyek ini dalam waktu lenggang 

mereka gunakan untuk membuat dokumentasi 



 
 

46 
 

 Seperti yang di katakan Potter & Perry (2005)Proses komunikasi terapeutik meliputi 

kemampuan dan komitmen yang tulus dari perawat untuk memberikan pelayanan 

keperawatan kepada klien, membantu klien dan keluarganya untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses penyembuhan  

4.4.5 Komponen Memungkinkan” (Enabling) 

 Pada komponen ini subyek melakukan inform consent terhadap pasien. Apalagi 

pada pasien yang baru pertama kali masuk keruangan, interaksi yang dibangun harus 

dengan baik. Pasien yang mengalami gangguan jiwa terkadang memutuskan interaksi 

dengan meninggalkan perawat begitu saja. Kontrak yang telah dibuat bisa dijadikan alat 

untuk mengingatkan klien akan kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan interaksi yang 

sedang berlangsung maka tugas perawat pada komponen ini adalah mengingatkan klien 

akan kontrak yang telah dibuat. Ketiga subyek dalam berinteraksi dengan pasien selalu 

melakukan kesepakatan dengan pasien, terlebih ketika hendak melakukan sebuah tindakan 

terhadap pasien. Kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga subyek bertujuan untuk 

meyakinkan pasien dalam setiap tindakan asuhan keperawatan baik sebelum dan sesudah 

pelaksanaannya. Disini ketiga subyek memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang 

dikeluhkan oleh pasien. 

 Seperti yang di jelaskan oleh stuart (2006) Kesepakatan dan perkenalan merupakan 

kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu atau kontrak dengan pasien. 

Kesepakatan dan perkenalan dilaksanakan diawal pertemuan, baik pertemuan pertama, 

kedua dan selanjutnya. Tahap perkenalan dan kesepakatan dilakukan dengan tujuan untuk 

memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan keadaan pasien saat 

ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. 

 


