
1 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Caring 

1. Definisi Caring 

Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan 

perhatian, perasaan empati pada orang lain dengan perasaan cinta atau 

menyanyangi yang merupakan kehendak keperawatan (Potter & Perry, 2005).  

Selain itu caring mempengaruhi cara berpikir seseorang, perasaan dan 

perbuatan seseorang.orang lain disertai perasaan memiliki dan tanggung jawab 

(Swanson dalam Waston, 2005). Caring secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan 

waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain dan 

perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak keperawatan 

(Potter & Perry, 2005). Caring mempengaruhi cara berpikir seseorang, 

perasaan dan perbuatan seseorang. Caring juga mempelajari berbagai macam 

philosofi dan etis perspektif. Caring adalah sentral untuk praktik keperawatan 

karena caring merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana 

perawat bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada klien 

(Sartika & Nanda, 2011).  

Caring dalam keperawatan merupakan bagian inti yang penting 

terutama dalam praktik keperawatan. Ada beberapa definisi caring yang 

diungkapkan para ahli keperawatan:  
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Watson (1979) yang terkenal dengan Theory of Human Caring, 

mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang 

diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan 

melindungi pasien sebagai manusia, dengan demikian mempengaruhi 

kesanggupan pasien untuk sembuh.   

Marriner dan Tomey (1994) menyatakan bahwa caring merupakan 

pengetahuan kemanusiaan, inti dari praktik keperawatan yang bersifat etik dan 

filosofikal. Caring bukan semata-mata perilaku. Caring adalah cara yang 

memiliki makna dan memotivasi tindakan. Caring juga didefinisikan sebagai 

tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi 

sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien (Carruth et al., 1999).   

Griffin (1983) membagi konsep caring ke dalam dua domain utama. 

Salah satu konsep caring ini berkenaan dengan sikap dan emosi perawat, 

sementara konsep caring yang lain terfokus pada aktivitas yang dilakukan 

perawat saat melaksanakan fungsi keperawatannya. Griffin menggambarkan 

caring dalam keperawatan sebagai sebuah proses interpersonal esensial yang 

mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran yang spesifik dalam sebuah 

cara dengan menyampaikan ekspresi emosi-emosi tertentu kepada resepien. 

Aktivitas tersebut menurut Griffin meliputi membantu, menolong, dan 

melayani orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Proses ini dipengaruhi 

oleh hubungan antara perawat dengan pasien.   

Hall (1969) mengemukakan perpaduan tiga aspek dalam teorinya. 

Sebagai seorang perawat, kemampuan care, core, dan cure harus dipadukan 
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secara seimbang sehingga menghasilkan asuhan keperawatan yang optimal 

untuk klien. Care merupakan komponen penting yang berasal dari naluri 

seorang ibu. Core merupakan dasar dari ilmu sosial yang terdiri dari 

kemampuan terapeutik, dan kemampuan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain. Sedangkan cure merupakan dasar dari ilmu patologi dan 

terapeutik. Dalam memberikan asuhan keperawatan secara total kepada klien, 

maka ketiga unsur ini harus dipadukan (Julia, 1995).    

Berdasarakan beberapa pendapat para ahli diatas maka, dapat 

disimpulkan bahwa caring itu adalah suatu perilaku ataupun sikap dan 

kepedulian perawat terhadap pasien dalam memberikan asuhan keperawatan 

dengan cara merawat pasien dengan sentuhan hati,  komunikasi terapeutik, 

kepekaan, dukungan yang disertai intervensi fisik oleh perawat.  

2. Dimensi Caring 

Menurut Swanson (1991) ada lima asumsi yang dikenal dengan Middle 

Theory of Caring mendasari konsep caring diantaranya: 

a. Knowing (mengetahui) 

Knowing adalah berjuang untuk memahami peristiwa seperti yang dimiliki 

makna dalam kehidupan yang lain. Mengetahui melibatkan untuk 

menghindari asumsi tentang makna dari suatu peristiwa dengan merawat, 

yang berpusat pada kebutuhan lain, melakukan kajian mendalam, mencari 

petunjuk verbal nonverbal dan mengikutsertakan dari keduanya. Perawat 

berusaha mengerti kejadian yang berarti dalam kehidupan seseorang 
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dengan cara mnghindari asumsi terhadap pasien, mencari petunjuk untuk 

lebih mengenal pasien dan membangun hubungan terapeutik. 

b. Being with (melakukan bersama) 

Being with adalah secara emosional hadir untuk yang lain dengan 

menyampaikan ketersediaan berkelanjutan, perasaan berbagi, dan 

pemantauan yang peduli memberikan tidak membebani orang dirawat. 

Mengandung makna perawat hadir secara emostional bersama dengan 

pasien dalam menghadapi berbagai masalahnya. 

c. Doing for (melakukan untuk) 

Doing for adalah melakukan untuk yang lain apa yang dia akan lakukan 

untuk diri sendiri jika hal itu mungkin. Melakukan untuk yang lain bearti 

memberikan perawatan yang nyaman, protektif, dan antisipatif, serta 

menjalankan tugasnya terampil dan kompeten sambil menjaga marabat 

orang tersebut. Perawat sebisa mungkin melakukan tindakan terhadap 

orang lain seperti melakukannya terhadap diri sendiri sehingga perawat 

dapat merasakan respon yang mungkin ditimbulkan dari tindakan tersebut. 

d. Enabling (kemampuan) 

Enabling adalah memfasilitasi bagian yang lain melalui transisi kehidupan 

dan peristtiwa asing dengan memberi informasi, menjelaskan, mendukung, 

dengan fokus pada masalah yang relevan, berfikir melalui masalah, dan 

menghasilkan alternatif, sehingga meningkatkan penyembuhan pasien, 

pertumbuhan dan perawatan diri. Pearwat senantiasa memiliki kemampuan 

untuk membantu dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 
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e. Maintaining belief (mengatasi kepercayaan) 

Maintaining belief adalah mempertahankan iman dalam kapasitas orang 

lain, untuk mendapatkan melalui suatu peristiwa atau transisi dan 

menghadapi masa depan dengan bermakna. Tujuannya adalah untk 

memungkinkan yang lain sehingga dalam batas-batas kehidupannya, ia 

mampu menemukan makna dan mempertahankan sikap yang penuh 

harapan. 

3. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Caring 

Caring merupakan aplikasi dari proses keperawatan sebagai bentuk 

kinerja yang ditampilkan oleh seorang perawat. Gibson, dkk (1993) 

mengemukakan 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perawat meliputi 

faktor individu,  psikologis dan organisasi.  

a. Faktor individu 

Faktor individu dikelompokkan pada sub variabel kemampuan dan 

keterampilan, latar belakang, dan demografi. Sub variabel kemampuan dan 

keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

perawat. Sub variabel demografi mempunyai efek tidak langsung pada 

perilaku dan kinerja perawat. Karakteristik demografi meliputi usia, jenis 

kelamin, latar belakang pendidikan masa kerja, status perkawinan, dan 

status kepagawaian (Gibson,dkk : 1993).   

b. Pskiologis  

Psikologis merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur. Variabel ini 

terdiri dari sub variabel sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Faktor ini  
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banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman,  dan 

karakteristik demokrafis (Gibson, dkk : 1993). Locus of control merupakan 

faktor psikologis yang termasuk ke sub variabel dalam kepribadian. 

c. Organsiasi  

Organisasi adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Variabel organisasi yang mempengaruhi kinerja perawat 

meliputi : sumber daya, kemimpinan, imbalan, struktur, dan desain 

pekerjaan (Gibson, dkk : 1993). 

 

B. Locus of Control 

1. Definisi Locus of Control 

Konsep locus of control pertama kali dikemukakan oleh Julian B. 

Rotter1966 (dalam Engko & Gudono, 2007) dengan mendefinisikan sebagai 

cara pandang seseorang bahwa dia dapat mengendalikan atau tidak sesuatu 

peristiwa tang sedang terjadi. Rotter juga mengemukakan dalam publikasi 

monografnya bahwa skala yang ia kembangkan untuk menilai/menaksir 

harapan umum individu akan control penguatan internal versus eksternal atas 

penguatan (Anastasi, 2007). Konsep locus of control didefinisikan Rotter 1966 

(dalam Kresnawan, 2010) bahwa peristiwa yang dihadapkan oleh setiap 

individu sebagai sesuatu bentuk penguatan (reinforcement) yang dapat 

dipersiapkan serta dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pula pada setiap 

individu. Penentu dari tingkah laku dan atribusi yang dimiliki terhadap hasil 

reward tersebut,bisa saja dikendalikan  dari luar dirinya maupun dari dalam 

dirinya sendiri. 
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Levenson dalam Safitri (2013) menyatakan locus of control adalah 

keyakinan individu mengenai sumber penyebab dari peristiwa-peristiwa yang 

dialami dalam hidupnya. Seseorang juga dapat memiliki keyakinan bahwa ia 

mampu mengatur kehidupannya, atau justru orang lainlah yang mengatur 

kehidupannya, bisa juga ia berkeyakinan faktor nasib, keberuntungan , atau 

kesempatan yang mempunyai pengaruh besar dalam hidupnya. 

Locus of control menurut Spector (Munir & Sajid, 2010) didefinisikan 

sebagai cerminan dari sebuah kecendrungan seorang individu untuk percaya 

bahwa dia mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya (internal) 

atau kendali atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu berasal dari hal 

lain, misalnya kuasa orang lain (eksternal).  

 Locus of control menurut Erdogan (Kutanis, Mesci & Ovdur, 2011) 

mencakup gagasan bahwa individu sepanjang hidup mereka, menganalisis 

peristiwa sebagai hasil dari perilaku mereka atau mereka percaya bahwa 

peristiwa tersebut merupakan hasil dari kebetulan, nasib atau kekuatan di luar 

kendali mereka.  

 Locus of control menurut Demirtas & Güneş (Hamedoglu, Kantor & 

Gulay, 2012) dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang mengendalikan 

tindakan diri  karyawan dan hal-hal yang dilakukan terhadap mereka, selain 

itu locus of control dianggap sebagai persepsi orang tentang siapa atau apa 

yang bertanggung jawab atas hasil dari perilaku atau peristiwa dalam 

kehidupan mereka.  
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 Locus of control menurut Dayakisni & Yuniardi (2008) adalah kondisi 

bagaimana individu memandang perilaku diri mereka sebagai hubungan 

mereka dengan orang lain serta lingkungannya. Locus of control menurut 

Hiriyappa (2009) mengacu pada keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi 

adalah karena kendali dirinya yaitu internal atau diluar kendali dirinya yaitu 

eksternal.  

 Locus of control menurut Hanurawan (2010) adalah kecendrungan 

orang untuk mencari sebab suatu peristiwa pada arah tertentu. Dapat 

dikategorikan kedalam locus of control internal dan eksternal.  Locus of 

control menurut Ghufron & Risnawita (2011) adalah gambaran pada 

keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. Locus of control 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku 

individu.Seseorang yang mempunyai internal locus of control akan 

memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku 

individu turut berperan di dalamnya. Pada individu yang mempunyai external 

locus of control akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat 

diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu 

tidak akan mempunyai peran di dalamnya. 

Berdasarkan  pandangan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa locus of control merupakan suatu atribusi kepribadian yang dimiliki 

individu sebagai pusat kendali dalam melakukan suatu perbuatan, peristiwa 

dibawah kendali individu atau dibawah kendali orang lain yang kuat.   
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2. Dimensi Locus of Control 

Menurut Rotter ada dua bentuk locus of control yaitu internal locus of 

control dan external locus of control (Baron, 1984). Individu dengan locus of 

control internal memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan 

kehidupannya sendiri. Individu bertindak berdasarkan keputusan, kemampuan 

danusaha pribadinya sendiri. Sebaliknya, individu dengan locus of control 

eksternal meyakini bahwa kehidupannya dipengaruhi faktor lain diluar 

dirinya. Individu percaya bahwa tindakannya dikendalikan oleh nasib, 

keberuntungan, orang lainatau kekuatan lain diluar dirinya (Holt, 2007). 

Menurut Levenson (1972) locus control terbagi dalam tiga dimensi 

(dalam Dipayanti & Chairani, 2012) yaitu internality, change dan powerfull 

others. Dimensi internality adalah keyakinan sesorang bahwa kejadian-

kejadian dalam hidupnya ditentukan terutama oleh kemampuan dirinya sendiri 

seperti keterampilan dan potensi-potensi yang dimilikinya. Dimensi change 

adalah keyakinan seseorang bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam 

hidupnya ditentukan terutama oleh nasib, peluang dan keberuntungan, 

sedangkan powerfull others adalah keyakinan seseorang bahwa kejadian-

kejadian yang terjadi dalam hidupnya ditentukan terutama oleh orang lain 

yang lebih berkuasa. 

C. Kerangka Pemikiran 

Jullian Rotter (dalam Jung, 1978) menyatakan bahwa locus of control 

merupakan gambaran pada keyakinan seseorangmengenai sumber penentu 

perilakunya.  Pusat kendali adalah konsep yang secara khusus berhubungan 



 

 

 

22 

dengan harapan individu mengenai kemampuannya untuk mengendalikan penguat 

tersebut (Ghufron, 2012). Menurut Levenson (1972) locus of control terbagi 

dalam tiga dimensi  yaitu internality, chance dan powerfull  others (dalam 

Dipayanti & Chairani, 2012).   

Potter & Perry (2005) menyatakan bahwa caring merupakan suatu 

kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, 

menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain dengan perasaan cinta 

atau menyayangi.  Caring dapat mempengaruhi cara berpikir seseotrang, perasaan 

dan perbuatan orang lain disertai perasaan memiliki dan tanggung jawab 

(Swanson dalam Waston, 2005). Menurut K.M.Swanson (1991) menyatakan 

bahwa konsep caring dengan  Middle Theory of Caring  yang terdiri dari lima 

asumsi diantaranya knowing,  being with, doing for, enabling, dan maintaining 

belief. 

Locus of control merupakan gambaran pada keyakinan perawat mengenai 

sumber penentu perilakunya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada 

pasien dan keluarga pasien. Apabila locus of control internal yang menjadi 

kendali pada dirinya maka akan menimbulkan caring perawat kepada pasien yang 

berupa kehangatan,kelembutan,peduli,kasihan,kognitif maupun afektifdisebabkan 

oleh dirinya sendiri disebut locus of control internal yaitu internality. Perawat 

yang memiliki keyakinan dalam diri, akan caring pada saat menanggapi sebuah 

situasi dalam pekerjaanya yang akan menunjukkan perawat tersebut memiliki 

locus of control yang baik.  
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Perawat dengan locus of control internal akan selalu berusaha caring 

dengan memberikan pengetahuan klinis tentang kondisi pasien, tulus, hadir secara 

emosional, membuat nyaman pasien, memberikan respon yang positif terhadap 

keluhan pasien, serta selalu mengaktualisasikan diri untuk menolong pasien dan 

keluarga pasien. Perawat yang caring pada pasien ini dikarenakan keikhlasan, 

kepedulian, dan kepekaan diri sendiri sebagai tanggung jawabnya dalam 

menjalankan profesi seorang perawat. 

Begitu juga dengan locus of control eksternal yang dimiliki perawat, jika 

itu menjadi kendali maka akan menimbulkan caring kurang baik disebabkan oleh 

lingkungannya, powerfull other, dan kesempatan (chance). Perawat dengan 

powerfull other akan memberikan dan menjalankan tugasnya sebagai perawat 

ketika orang-orang yang lebih berkuasa yang berada disekitarnya. Seperti 

memberikan caring kepada pasien hanya ketika bersama dengan atasannya, 

kepada orang-oarng yang lebih kaya atau berpangkat saja.  Perawat dengan 

chance akan memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang ditentukan oleh 

takdir, nasib, keberuntungan serta adanya kesempatan. Perawat caring pada 

pasien ini, akan bersikap caring ketika ada atasannya saja, kesempatan, nasib 

bahkan takdir  yang perawat yakini dalam memberikan asuhan keperawatan 

kepada pasien.  

Perawat dengan locus of control yang tinggi akan memberikan pelayanan 

kesehatan caring yang terbaik kepadapasien dan keluarga pasien. Begitu juga 

sebaliknya perawat dengan locus of control yang rendah akan memberikan 

pelayanan kesehatan berupa caring yang kurang baik kepada pasien dan keluarga 



 

 

 

24 

pasien. Sehingga Kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti mengenai  locus 

of control dengan  caring pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang bahwa keduanya memiliki hubungan timbal balik variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran  yang diajukan  di atas peneliti 

mendapatkan hipotesis  sebagian berikut : Terdapat  hubungan antara  Locus of 

Control dengan Caring  pada Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


