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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang  No. 44 tahun 2009 rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan rawat inap, perawat jalan dan rawat gawat 

darurat. Pelayanan keperawatan di rumah sakit harus mengacu pada aturan dan 

norma yang berlaku. Setiap tindakan harus berdasarkan pada SOP (Standar 

operasional prosedur). Secara umum pelayanan rumah sakit terdiri dari pelayanan 

rawat jalan dan rawat inap.  

Menurut Faste (1998) pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari 

pelayanan  kedokteran yang secara sederhana. Pelayanan kedokteran yang 

disediakan untuk pasien tidak dalam rawat inap (Hospitalization). Keputusan 

Menteri Kesehatan No.66/Mankes/II/1987 yang dimaksud rawat jalan adalah 

pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit, untuk keperluan observasi, 

diagnose, pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa 

tinggal di ruang rawat inap. Sedangkan pelayanan rawat inap merupakan 

pelayanan terhadap pasien yang menempati tempat tidur perawatan karena 

keperluan obsevasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medik 

lainnya.  

Pelayanan rawat inap melibatkan pasien, dokter dan perawat dalam 

hubungan yang sensitif yang menyangkut kesembuhan pasien, kepuasan pasien, 
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mutu pelayanan dan citra rumah sakit, dan frekuensi interaksi perawat dengan 

pasien tergolong paling sering dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya.  

Perawat merupakan suatu pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap fisik dan 

psikis, selain itu pihak perawat juga dituntut dalam kesabaran dan ketenangan 

dalam melayani pasien yang sedang menderita sakit. Seorang perawat harus dapat 

melayani pasien dengan sepenuh hati, peka dan dapat memahami masalah yang 

dihadapi oleh pasien, serta seorang perawat juga dituntut untuk berpenampilan 

menarik. Untuk itu, seseorang perawat memerlukan kemampuan untuk 

memperhatikan orang lain, keterampilan intelektal, teknikal dan interpersonal 

yang tercemin dalam caring atau kasih sayang (Dwidiyanti, 2008). 

Perawat rawat inap diharuskan memberikan pelayanan kesehatan 24 jam 

untuk melayani pasiennya. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang pertama kali 

bertemu dengan pasein akan lebih dahulu mengetahui kondisi serta keluhan atau 

rasa sakit yang dialami pasien, dalam keadaan seperti ini pasien sangat 

membutuhkan perhatian, kepekaan dan sikap peduli dari perawat untuk 

menanggapi keluhan. Sebagai seseorang perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan harus mencerminkan perilaku caring dalam setiap tindakan, karena 

caring merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis untuk meningkatkan 

kepedulian merawat pasien (Dwidiyanti, 2008) diantara yaitu melalui 

mendengarkan dengan penuh perhatian , kehadiran perawat saat dibutuhkan, kata-

kata yang lemah lembut, sentuhan, sentuhan, menunjukkan sikap menghargai 

pasien. 
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Sebagai  perawat harus memahami konsep caring dan mampu 

menanamkan dalam hati, disirami dan dipupuk untuk mampu memperlihatkan 

kemampuan soft skill sebagai perawat, yaitu empati, bertanggung jawab dan 

tanggung gugat, dan mampu belajar seumur hidup. Dan itu semua akan berhasil 

dicapai oleh perawat kalau  mereka mampu memahami apa itu caring.  

Caring suatu sikap  yang penting dimiliki oleh perawat, dikarenakan  

caring merupakan perpaduan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan 

mengenai perilaku manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan 

dalam membantu klien yang sakit.  Praktek caring juga sangat penting untuk 

tumbuh kembang, memperbaiki atau meningkatkan kondisi atau cara hidup 

manusia. Sikap caring juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan klien 

terhadap penggunaan caring dalam keperawatan, maka perawat sendiri harus 

memahami hal tersebut untuk memperkuat mekanisme koping. Oleh karena 

sangat penting penggunaan caring dalam keperawatan, maka perawat sendiri 

harus memahami konsep caring dan mengaplikasikannya dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. 

Caring adalah bentuk pemeliharaan hubungan yang menghargai orang lain 

disertai perasaan memiliki dan tanggung jawab (Seanson dalam Watson, 2005). 

Namun, sering kali dalam praktik pelayanan keperawatan perawat masih sering 

mendapat keluhan dari pasien dan keluarga pasien. Terutama caring dan 

kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 

tentang mutu pelayanan kesehatan. Tidak jarang terjadi konflik antara perawat 

dengan pasien sebagai akibat dari komunikasi yang tidak jelas atau tidak 
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komunikatif sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan serta 

kepercayaan yang rendah dari pasien. Kenyataannya di lapangan menunjukkan 

bahwa banyak perawat yang  belum menunjukkan caring tersebut. Perawat bukan 

hadir untuk melayani, namun terkesan menyelesaikan tugas saja (Simamora, 

2012). 

Banyaknya penelitian yang telah dilakukan untuk menggambarkan caring 

perawat, penelitian dari Supriatin (2009) didapatkan data perawat yang kurang 

caring sebesar 58,1% dan perawat yang caring sebesar 41,9%. Data tersebut juga 

didukung oleh hasil penelitian dari Malini, dkk (2009) yang menyatakan bahawa 

caring yang ditampilkan oleh responden masih buruk, sedangkan hasil penelitian 

oleh Sumarwati (2006) di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, tentang gambaran 

caring perawat pada pasien pada penderita kanker. Hasil penelitian menunjukkan 

dari 67 responden 54 orang mengatakan caring perawat kurang baik karena 

mereka kurang mengerti akan kebutuhan dasar yang diperlukan pasien.  

Dalam penelitian lain disebutkan bahawa 6 dari 10 pasien false emergency 

pada unit gawat darurat mengatakan perawat berbicara dengan pasien jika ada 

yang perlu ditanya saja, tidak memperkenalkan diri, tidak mengucapkan salam 

saat bertemu, perawat tidak menatap pasien saat berbicara, pasien cenderung 

menunggu lama, dan perawat kurang tanggap terhadap pasien. Sedangkan 

penelitian Laily Hafsyah di Ruang Penyakit Dalam RSUD Pariaman tahun 2011 

ditemukan lebih dari separuh pasien yang tidak puas terhadap caring perawat 

(57,1%) dan lebih dari separuh pasien menilai caring perawat kurang (66%). 

Menurut Sobirin (2002) didapatkan bahwa penerapan perilaku caring lebih dari 
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separuh perawat pelaksana (52,5%) di RSUD Unit Swadana Kabupaten Subang 

termasuk kategori rendah. Agustin (2002) di RS Dr. Mohammad Hoesin 

Palembang menyebutkan bahwa hampir separuh perawat dinilai tidak caring 

(48,5%). Lestari (2013) dalam penelitiannya tentang hubungan perilaku caring 

perawat dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap di RSUD Pringsewu 

mengatakan perawat dalam memberikan pelayanan (caring)  terhadap pasien 

mayoritas rendah yaitu sebanyak 54 responden (56,3%) dan yang menilai 

pelayanan dengan caring perawat yang tinggi sebanyak 42 responden (43,8%). 

Hasil survei dalam penelitian yang dilakukan oleh Windarni (2014) yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis mengenai sikap caring perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien di ruang Intesif Unit (ICU) RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa 

perawat menganggap pekerjaannya dalam kesehariannya melaksanakan tugasnya 

hanya sebagai suatu rutinitas dan kewajiban pekerjaan saja, perawat juga 

mengatakan bahwa belum mengetahui tentang konsep caring secara mendetail, 

partisipan mengetahui bahawa sikap caring dalam keperawatan hanya memenuhi 

kebutuhan pasien saat perawatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 

caring perawat hanya sebagai pemahaman saja tetapi belum dapat diaplikasikan 

secaramaksimal dalam pelayanan kepada pasien. 

Menurut Aji, 2014 dalam penelitian yang berjudul  “Persepsi pasien 

tentang perilaku caring perawat dalam pelayanan  Keperawatan di Ruang 

Maranatha RS Mardi Rahayu Kudus” menemukan bahwa ada beberapa kritikan 

dan saran yang menyatakan kekurangpuasan pasien dan keluarga terhadap 
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pelayanan keperawatan perawat yang judes, ketus, kurang perhatian, atau kurang 

memuaskan saat menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan data-data penelitian diatas menunjukan bahwa masih banyak 

rumah sakit dalam memberikan asuhan keperawatan terutama caring perawat 

yang kurang kepada pasien, padahal caring ini sangat dibutuhkan dalam 

memberikan asuhan keperwatan kepada pasien. Salah satu tolak ukuryang 

mencakup dalam konsep keperawatan adalah caring perawat. Caring merupakan 

suatu sikap, rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Artinya dalam 

memberikan perhatian yang lebih baik kepada seorang  dan bagaimana seseorang 

itu bertindak. Caring merupakan perpaduan perilaku manusia yang berguna dalam 

peningkatan derajat kesehatan dalam membantu pasien dirawat. Pasien yang 

dirawat dengan  caring, maka pasien tersebut akan merasa aman dan nyaman 

selama perawatan di rumah sakit (Dwidiyanti, 2014).  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang merupakan satu-satunya 

rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 

Banyaknya pasien yang berobat di sana berasal dari desa ataupun keceamatan 

yang ada di Kabupaten Kampar. Masyarakat dengan berbagai tingkat 

perekonomian yang berbeda yang berobat rawat jalan dan rawat inap. Akan tetapi 

dengan berlatarbelakang perekonomian yang berbeda, tidak semuanya 

mendapatkan pelayanan yang merata antara satu dengan yang lain. Menurut Har  

(2009) dalam penelitiannya memperoleh bahwa kepuasan pasien Jamkesmas 

terhadap proses dan kinerja Pelayanan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang 30 responden (62,5%) pasien merasa puas, 18 responden 
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(37,5%) merasa puas. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sering 

diwarnai perlakuan tidak ramah, bahkan adanya ungkapan-ungkapan yang 

merendahkan (Har, 2009). 

Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan  dengan cara 

seseorang berpikir, berperasaan dan bersikap ketika berhubungan dengan orang 

lain (Dwidiyanti, 2008). Sebagian perawat yang bekerja di rumah sakit sebagai 

tempat pelarian saja, rasa bosan akan mudah menggangu mereka bila menghadapi 

pekerjaan yang sulit dan berat. Menurut Angelina, dkk (2015) menyatakan bahwa 

beban kerja perawat akan berpengaruh pada caring yang diberikan perawat pada 

pasien. Perawat merasa terganggu sehingga kurang bersemangat dan tidak 

berperilaku prososial yang berupa caring terhadap pasien. Untuk itu perawat harus 

memiliki suatu atribut kepribadian sebagai pusat kendali dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. yang berupa caring.  

Salah satu faktor yang berperan dalam caring yang termasuk ke sub 

variabel dalam kepribadian yaitu locus of control yang ada pada diri seseorang 

(Gibson,dkk : 1993). Locus of control merupakan salah satu faktor kepribadian 

yang berpengaruh terhadap perilaku prososial. Adapun locus of control berperan 

dalam mempengaruhi dan menentukan individu untuk pengambilan keputusan, 

dimana proses dalam melakukan perilaku prososial yang berupa caring diperlukan 

tanggung jawab pribadi dan keberanian dalam mengambil keputusan.  Locus of 

conrol merupakan pengandalian diri seseorang untuk bertindak atau tidak 

bertindak (Rotter 1966; Trevino, 1986 dalam Respati). Menurut Klausmeirer 

(1995) locus of control merupakan disposisi antara sikap dan perilaku yang akan 
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ditampilkan melalui cara pandang individu dalam menanamkan keyakinan dirinya 

terhadap usaha yang kuat pada saat menanggapi situasi. Locus of control berperan 

sebagai keinginan yang tinggi untuk berhasil dalam mencapai sesuatu yang 

membentuk kepercayaan diri dan pengendalian diri yang tinggi pada diri individu. 

Locus of control akan membuat individu berani mengambil keputusan serta resiko 

yang ada. Setiap keputusan yang diambil oleh siapapun, pasti akan mengandung 

resiko yang berbeda-beda. Begitu juga dengan seorang perawat dalam 

pekerjaannya, dalam pelayanaan yang diberikan terhadap pasien pastinya ada 

perbedaaan antara satu sama lain meskipun profesinya sama-sama seorang 

perawat.  

Apabila internal locus of control yang menjadi kendali pada dirinya maka 

akan menimbulkan caring pada perawat yang disebabkan oleh dirinya sendiri 

berupa kehangatan, kelembutan, peduli, kasihan, kognitif maupun afektif. Perawat 

dengan internal locus of control menganggap bahwa keluhan klien dan 

keluarganya terhadap pelayanan di rumah sakit merupakan tanggung jawabnya, 

sehingga mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya. 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, 2013 yang meneliti 

tentang “Kepatuhan Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Ditinjau Locus of 

Control”, dengan hasil penelitian bahwa internal locus of control memiliki 

hubungan yang sangat signifikan yang positif terhadap kepatuan penderita 

Diabetes Mellitus Tipe II. Sebaliknya apabila eksternal locus of control yang 

dimiliki perawat jika itu menjadi kendali maka akan menimbulkan caring juga 

akan tetapi disebabkan oleh lingkungannya, powerfull other dan kesempatan 
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(chance), sehingga mereka sering menyalahkan lingkungan sekitar dan tidak 

berusaha memperbaiki keburukan (Adolfina, 2012). Akibatnya perawatan caring  

yang diberikan tidak sesuai dengan konsep caring kepada pasien yang seharusnya 

diberikan dikarenakan caring perawat yang diberikan hanya ketika ada atasan 

kerjanya, adanya kesempatan serta keterpaksaan ataupun nasib pada saat  

memberikan pelayanan kesehatan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukkan 

penelitian dalam rangka mengetahui hubungan locus of control dengan caring 

pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti 

merumuskan permasalahan yaitu Apakah ada hubungan antara Locus of Control 

dengan Caring pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

Locus of Control dengan  Caring pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang locus of control yang telah dilakukkan oleh peneliti 

sebelumnya antara lain oleh  Inda Nofriani Safitri dengan judul ”Kepatuhan 

Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Ditinjau Locus of Control”. Penelitian itu 

menghasilkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kepatuhan ditinjau dari 
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locusof control (F= 3,405 p= 0,038). Subjek yang memiliki locus of control 

internal memiliki kepatuhan yang tinggi (XI=145,35) dibandingkan subjek yang 

memiliki locus of control ekternal powerfull others (X2= 137,95) dan locus of 

control ekternal chance (X3= 13,87), (dalam jurnal Safitri, 2013). 

Penelitian tentang locus of control yang diteliti oleh Ninik Widyastuti dan 

Arini Widyowati dengan judul Hubungan Antara Locus Of Control Internal 

Dengan Kematangan Karir pada siswa SMKN 1 Bantul’. Hasil penelitian bawa 

terdapat hubungan positif yang signifikan anatara locus of control internal dengan 

kematangan karir pada siswa SMKN 1 Bantul. Semakin tinggi locus of control 

internal pada siswa, semakin tinggi kematangan karirnya. Sebaliknya, semakin 

rendah locus of control internal siswa maka semakin rendah kematangan karirnya. 

Penelitian tentang locus of control juga diteliti oleh Ervina dengan judul 

“hubungan locus of control internal dengan perilaku prososial pada remaja panti 

asuhan”. Hasil bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara locus of 

control internal dengan perilaku prososial pada remaja panti asuhan. Hal ini 

ditunjukan dengan perolehan nilai r sebagai koefisien korelasi sebesar 0,523: 

dengan nilai signifikansi (p) = 0,001. Artinya jika locus of control internal tinggi 

maka perilaku prososial pun tinggi begitu pula sebaliknya jika locus of control 

internal rendah maka perilaku prososial pun rendah. 

Penelitian tentang caring  juga diteliti oleh robot angelina, lucky kumaat 

dan mulyadi dengan judul “ hubungan beban kerja perawat dengan caring perawat 

di instalasi gawat darurat medik prof. Dr.r.d kandou manado”. Hasil penelitian ini 

bahwa terdapat hubungan beban kerja perawat dengan caring perawat. 
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Penelitian caring pada perawat juga diteliti oleh henda arfiani dengan 

judul hubungan penerapan perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan 

pada anak usia sekolah yang dirawat di RS PKU Muhammadiah Yogyakarta 

Tahun 2013. Hasil penelitian nilai p value 0,002 (p <0,05) yang berarti  ada 

hubungan penerapan caring perawat dengan tingkat kecemasan pada anak usia 

sekolah yang di RS PKU Muhammadiah Yogyakarta Tahun 2013  (dalam Skripsi 

Arfiani, 2013). 

Selain itu penelitian caring juga diteliti oleh Ratna Nur Fadilah dengan 

judul hubungan caring perawat dalam pelayanan keperawatan dengan lama rawat 

inap di RSUD Kota Salatiga. Dengan hasil penelitian ada hubungan caring 

perawat dalam pelayanan keperawatan dengan lama rawat inap RSUD Kota 

Salatiga ditunjukan dengan signifikan 0,009 dengan arah hubungan positif (dalam 

skripsi Fadilah, 2016). 

Walaupun penelitian sebelumnya sudah mengadakan penilitian bertopik 

locus of control maupun caring dengan berbagai varibel ataupun aspek beserta 

metode penelitian yang digunakan berbeda. Di sini penulis juga ingin meneliti 

dengan topik yang sama akan tetapi dengan melihat hubungannya dengan  Locus 

of Control dengan Caring di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.  Topik 

yang diambil peneliti dalam penelitiannya sejauh ini masih di anggap asli.     

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan empiris 

untuk menambah pengetahuan khususnya dalam kajian psikologi 
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mengenai caringdengan  teori kepribadiaan  locus of control Rotter dan 

Mischel. 

b. Memperkaya keilmuan dalam bidang kesehatan  dan dapat menjadi 

landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai berhubungan locus of 

control dengan caring pada perawat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perawat  

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan caring serta dapat 

mengimplikasikan dalam memberikan asuhan keperawatan 

b. Bagi pasien dan keluarga pasien  

Mendapatkan caring yang baik dalam pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Bangkinang 

c. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit 

2) Meningkatkan kepuasan dan menghindari complain pasien 

3) Memberikan informasi mengenai caring perawatmemiliki hubungan 

dengan locus of controlterhadap pasien  khususnya dalam pelayanan 

rawat inap 

 

 


