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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, hipotesa penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor penentu baik maupun 

buruknya mutu dan citra rumah sakit. Keenan (2007) menyatakan bahwa pelayanan 

keperawatan yang bermutu merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang 

bersifat profesional pada individu dan masyarakat baik sehat maupun sakit dalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. 

Oleh karena itu, pelayanan keperawatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan 

seoptimal mungkin, sehingga pelaksanaannya dapat mencerminkan perilaku caring. 

Watson (1985) mengemukakan bahwa bagaimana perawat memandang 

seseorang dan mendefinisikan kepribadian orang tersebut akan menentukan siapakah 

klien dari keperawatan, dan apa yang menjadi praktik, lingkungan serta tujuan dari 

asuhan keperawatan. Selanjutnya, Swanson (1991) menyatakan bahwa perilaku 

caring perawat diwujudkan dalam kesediaannya berkomitmen secara personal kepada 

pasien. Menurut Morisson dan Burnard (2009), caring adalah perilaku yang esensi 

dari keperawatan. Kemampuan caring perawat terhadap pasien memiliki nilai-nilai 
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keperawatan yang menjadikan perawat sebagai profesi terhormat. Caring merupakan 

sebuah fenomena universal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam cara berpikir, 

merasakan dan berperilaku di keperawatan, fenomena ini masih dipelajari sejak masa 

Florence Nightingale (Potter dan Perry, 2013). Perilaku caring adalah memberikan 

perhatian yang lebih yaitu sikap, rasa peduli, hormat dan menghargai kepada 

seseorang (Suarli, 2010 dalam Chusnawiyah, 2015). 

Caring merupakan evaluasi pelayanan kesehatan yang menjadi trend di masa 

ini, dimana pelayanan kesehatan telah berubah dari masa service excellence yang 

berbasis pada standar operasional prosedur (SOP) ke masa care with character yang 

menjadikan nilai – nilai caring sebagai prinsip pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, 

caring seorang petugas kesehatan sangat perlu dilakukan penilaian (Priambodo, 

2014). Menurut Potter dan Perry (2009) caring adalah perhatian perawat dengan 

sepenuh hati terhadap pasien.  

Kepedulian, empati, komunikasi yang lemah lembut dan rasa kasih sayang 

dari perawat terhadap pasien akan membentuk hubungan antara perawat dan klien 

yang terapeutik sehingga pasien merasa nyaman, aman dan tekanan akibat penyakit 

yang diderita berkurang serta kepuasan pasien pun dapat diwujudkan. Namun, di 

dalam praktik keperawatan masih banyak ditemukan perawat kurang berperilaku 

caring terhadap pasien. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joolaee, et al. (2010) 

peserta mengungkapkan bahwa mereka menginginkan kebutuhan dasar mereka 

dilihat dan dipenuhi oleh perawat serta membutuhkan komunikasi yang baik dengan 

perawat dibandingkan dengan perawatan secara fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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perawat seharusnya lebih sensitif terhadap kebutuhan pasien yang tidak 

terekspresikan. Di budaya timur, jenis kebutuhan ini sudah tidak asing lagi, namun 

berbeda halnya dalam budaya barat yang masyarakatnya berpikiran rasional (Joolaee, 

et al., 2010).  

Dalam memberikan layanan keperawatan yang baik, perawat tidak hanya 

membutuhkan keahlian medis saja tetapi memiliki empati dan tingkat emosionalitas 

yang baik pula (Murwani, 2015). Orientasi untuk caring menurut Swanson (1993) 

dimulai dengan keyakinan mendasar dalam diri orang dan kemampuan mereka untuk 

mewujudkannya melalui peristiwa, transisi dan menghadapi masa depan yang 

bermakna. Mempertahankan kepercayaan pada orang-orang adalah dasar dari caring, 

dari sikap inilah perawat mendefinisikan apa dan dimana menunjukkan caring. 

Mempertahankan kepercayaan adalah fondasi praktik bagi perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan. Perilaku caring perawat dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana 

salah satunya adalah tingkat religiositas (Astari, Houghty, & Sibuea, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2013) dalam Astari, et al. (2015) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat religiositas perawat dengan 

perilaku caring. 

King dan Benson (2006) menyatakan religiositas adalah suatu keyakinan, 

praktik, serta ritual yang terkait hubungan dengan Tuhan yang terjadi dalam konteks 

suatu agama yang terorganisir. Religiositas dalam Haryati (2013) merupakan 

penghayatan keagamaan atau kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan 

melakukan ibadah sehari-hari. Jadi, religiositas merupakan suatu prinsip dasar yang 
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dimiliki oleh setiap individu dan dipegang teguh untuk menjalani kehidupan, 

diwujudkan berupa aktivitas yang tampak dan yang tidak tampak yang terjadi dalam 

hati seseorang.  

Perhatian bidang psikologi-sosial saat ini sangatlah luas, dimulai dari berbagai 

fungsi manusia, dari rangsangan sosial yang mempengaruhi kognitif, emosional, 

motivasi, dan hasil perilaku untuk bekerja dengan interaksi kelompok, hal ini dapat 

membawa efek bagi religiositas seseorang. Oleh sebab itu, sesungguhnya yang lebih 

penting adalah bagaimana seseorang diingatkan Tuhan untuk lebih jujur, atau kapan 

seseorang dapat melihat religius sebagai hal yang membantu dan juga menjadi 

diskriminasi terhadap orang lain. Jadi, jika keyakinan dan pemikiran mengenai 

religius adalah bermakna, maka hal tersebut seharusnya memiliki dampak pada 

perilaku seseorang (Paloutzian & Park, 2014).  

Dalam penelitian Nurefni (2010) menunjukkan bahwa tingkat religiositas 

perawat memiliki tingkat kualitas yang tinggi (100%) dan tingkat altruistik yang 

tinggi (100%). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

tingkat religiositas dengan altruistik pada perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Zaenab Pekan Baru. Maka, semakin tinggi tingkat religiositas perawat semakin tinggi 

pula tingkat altruistik perawat terhadap pasien.  

Menurut form feedback pasien ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah yang dirangkumkan oleh Quality Risk (QR), pada periode 

tahun 2017 jumlah form feedback yang menyatakan bahwa caring perawat adalah 

buruk atau poor adalah sekitar 55 form feedback. Adapun kriteria yang dinilai dalam 
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form feedback adalah sikap dan perilaku kesopanan perawat, sikap professional 

perawat, kejelasan informasi keperawatan dan kecepatan respon perawat. Hal ini 

menandakan bahwa masih terdapat pasien yang tidak merasa puas dengan pelayanan 

keperawatan yang diberikan walaupun tidak terlalu signifikan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada lima orang perawat yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 23 Januari 2018 dan 9 Maret 2018 di ruang rawat inap di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah, menunjukkan bahwa mereka 

berpendapat nilai-nilai dalam ajaran agama yang dianut mempengaruhi perawat untuk 

menolong sesama, berperilaku caring dan melakukannya dengan ketulusan hati. 

Namun, dalam hal beribadah mereka terkadang tidak dapat mengikutinya di gereja 

maupun yang diadakan di rumah sakit karena shift kerja, merasa lelah setelah bekerja 

dan membutuhkan waktu istirahat.  

Observasi awal telah dilakukan peneliti pada perawat ruang rawat inap di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah selama menjalani shift kerja pada 

tanggal 5 sampai 7 Maret 2018. Hasil pengamatan pada enam perawat menunjukkan 

perilaku yang kurang caring dan sensitif seperti belum tanggap dengan cepat 

melayani pasien dan keluarga pasien. Peneliti juga melakukan studi awal dengan 

membagikan kuesioner yang berisi tiga pertanyaan pada tanggal 25 Maret 2018 untuk 

mengetahui persepsi perawat mengenai perilaku caring yang mereka lakukan di 

rumah sakit. Dari lima orang perawat yang mengisi kuesioner, hasil yang didapatkan 

bahwa mereka berpendapat merasa nyaman melakukan perilaku caring dan tidak 
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merasa hal tersebut sebagai tuntutan pekerjaan serta nilai-nilai dalam ajaran agama 

yang dianut dapat mempengaruhi kinerja dan perilaku caring mereka.  

Menurut Human Resource Department (HRD), jumlah keseluruhan perawat 

di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah adalah 216 orang, yang terdiri 

dari 127 orang beragama Kristen atau Katolik, 87 orang beragama Islam dan 2 orang 

beragama Hindu. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menggunakan jumlah 

perawat terbanyak yaitu perawat beragama Kristen dan Katolik. Hal ini juga sesuai 

dengan latar belakang penulis yang belajar menjadi perawat di lingkungan Kristen.  

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis pun ingin melaksanakan penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara religiositas dan perilaku caring. Adapun judul 

penelitian ini adalah “HUBUNGAN ANTARA RELIGIOSITAS DAN PERILAKU 

CARING PERAWAT DI SATU RUMAH SAKIT SWASTA INDONESIA BAGIAN 

TENGAH” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Caring adalah perilaku yang esensi dari keperawatan. Menurut Swanson 

(1991), pentingnya perawat memiliki sikap caring dan diwujudkan dalam 

kesediaannya berkomitmen secara personal kepada pasien. Selanjutnya, Amin (2013) 

menyatakan bahwa religiositas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku caring, sehingga didapatkan hubungan yang signifikan antara tingkat 

religiositas perawat dengan perilaku caring. Juga, diperoleh fenomena terkait perilaku 

caring di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah masih terdapat perawat 
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yang kurang caring dan sensitif serta belum tanggap dengan cepat melayani pasien 

dan keluarga pasien. Sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan antara religiositas dan perilaku caring perawat di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara religiositas dan perilaku caring perawat di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Mengetahui gambaran religiositas perawat di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah.  

1.3.2.2 Mengetahui gambaran perilaku caring perawat di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah.  

1.3.2.3 Mengetahui hubungan antara religiositas dan perilaku caring 

perawat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 

1.4 Hipotesa Penelitian  

Adanya hubungan antara religiositas dan perilaku caring perawat di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai masukan pada ilmu pengetahuan dan dikembangkan dalam ilmu 

praktik keperawatan khususnya mengenai hubungan antara religiositas dan 

perilaku caring perawat di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Keperawatan  

Diharapkan perawat dapat melakukan asuhan keperawatan dengan 

perilaku caring melalui pemahaman religiositas yang baik.  

2) Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam proses pembelajaran 

dan meningkatkan pemahaman tentang perilaku caring di rumah sakit.  

3) Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kualitas 

pelayanan keperawatan dengan menerapkan perilaku caring melalui 

pemahaman religiositas yang baik.   

  




