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Abstrak 

 

Perilaku  caring  perawat  merupakan  salah satu Aspek yang sangat berhubungan dengan 

pelayanan keperawatan, karena caring mencakup hubungan antar manusia dan berpengaruh 

terhadap mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit umum 

daerah kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain analitik, cross sectional. Yang 

menjadi sampel adalah pasien/keluarga diruang interna,bedah dan ruang perawatan anak 

sebanyak 64 orang. Pengambilan sampel dengan teknik Accidental Sampling. Data 

dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dan wawancara terstuktur. Uji fisher digunakan 

untuk menguji hubungan perilaku caring perawat dengan tingkat kepuasan pasien. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara perilaku caring perawat 

dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap. Uji fisher menunjukkan p = 0,000. Dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku caring perawat dengan 

tingkat kepuasan pasien rawat inap rumah sakit.  

  

Kata kunci:  perilaku caring perawat dan kepuasan pasien.  

 

 

Abstract 

Behavior nurse caring represent one the very aspect relate to service treatment, because 

caring include link between human being and have an effect on to quality service and 

satisfaction patient. This research aim to know behavioral link nurse caring with satisfaction 

patient take care to stay with public pain town area Baubau. This Research use analytic 

design, sectional cross.  Becoming sample is patient / room family internal , surgical 

operation room and treatment child counted 64 people. Intake sample with technique 

Accidental Sampling. Data collected to through admission filling interview and kuesioner 

structure. Test fisher used to test behavioral link nurse caring with storey satisfaction 

patient. Result of research indicate that there is signifikan between behavior nurse caring 

with storey satisfaction patient take care to lodge. test Fisher show p = 0,000. Inferential 

that there is link which is signifikan between behavior nurse caring with storey satisfaction 

patient take care to lodge hospital. 

Keyword: behavioral of nurse caring and satisfaction patient 



PENDAHULUAN 

Kepuasan pasien merupakan faktor yang sangat penting untuk mengevaluasi mutu 

pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit dan perilaku  caring  

perawat  adalah salah satu aspek yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan, karena 

caring mencakup hubungan antar manusia dan berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan 

kepuasan pasien. Kepuasan pasien dapat dinilai dari beberpa dimensi yang meliputi: 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty (Kotler, 2003). Hal ini 

didukung oleh penelitian Shirley dkk., (2012)  tentang  tingkat kepuasan pasien dibangsal 

orthopedi dengan kepedulian perawat di Rumah Sakit  Universitas Sains Malaysia, 

didapatkan  bahwa 82,7% merasa puas dengan pelayanan perawat seperti menghargai pasien, 

tenang, lemah lembut, perhatian, kasih sayang dan empati.   

Penelitian dibeberapa rumah sakit Indonesia terkait kepuasa pasien antara lain yang 

oleh Mustofa., (2008) tentang  hubungan antara persepsi pasien terhadap dimensi mutu 

pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien rawat inap di RSU Muhammadiyah 

Temanggung,  menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi pasien 

terhadap dimensi mutu pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien. Salah satu cara 

untuk mengevaluasi mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di rumah 

sakit adalah melakuan survei kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan. kepuasan 

pasien dapat dipengaruhi oleh perilaku caring perawat.  

Perawat yang mempunyai kepedulian dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien di rumah sakit adalah perawat yang memiliki sikap caring. Hal ini didukung oleh 

teori yang dikemukakan Potter dkk., (2009) bahwa  caring adalah perhatian perawat dengan 

sepenuh hati terhadap pasien. Kepedulian , empati, komunikasi yang lemah lembut dan rasa 

kasih sayang  perawat terhadap pasien akan membentuk hubungan perawat–klien yang 

terapeutik. Dengan demikian  pasien merasa nyaman, aman dan rasa stress akibat penyakit  

yang diderita menjadi berkurang sehingga kepuasan pasien dapat diwujudkan, namun 

kenyataan dalam praktik  masih banyak ditemukan perawat kurang beperilaku caring 

terhadap pasien. Hal ini didukung oleh penelitian Husein., (2006) didapatkan bahwa 90% 

pasien mengatakan tidak merasa nyaman berbicara dengan perawat, 84 % dari jumlah 

tersebut memiliki pengalaman negatif karena perawat tidak memperhatikan kebutuhan 

pasien, terutama malam hari.  

Perilaku caring terhadap pasien merupakan esensi keperawatan yang dapat memberi 

kontribusi positif terhadap kepuasan pasien dalam menerima layanan keperawatan.  Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tetang ” Hubungan perilaku caring 



perawat dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit” dengan tujuan untuk 

mengetahui hubungan perilaku caring perawat dengan tingkat kepuasan pasien diruang 

rawat inap RSUD kota Baubau.  

 

BAHAN DAN METODE  

Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Analitik, Cross sectional  dengan cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach) artinya 

tiap subyek penelitian hanya diobservasi sekali saja (Notoatmodjo, 2010).  Rancangan ini 

dimaksudkan untuk menganalisis perilaku caring perawat dengan kepuasan pasien di ruang 

rawat inap RSUD Kota Baubau  Tahun 2013. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diruang perawatan penyakit bedah, penyakit dalam, dan 

perawatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, pengambilan sampel dilakukan 

selama 4 minggu sejak awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April 2013, dilakukan 

setiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi pada  penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat diruang  perawatan 

penyakit dalam, perawatan bedah, dan ruang perawatan anak  di rumah sakit umum daerah 

kota Baubau sebanyak 157 orang yang ditemui selama penulis melakukan penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini, penulis merekrut sejumlah pasien dari masing-masing ruang rawat inap 

sebanyak 64 orang yang ditemukan selama penelitian dan yang dapat  memenuhi kriteria 

inklusi.Teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental sampling yaitu sampel  diambil dari responden yang kebetulan ada atau tersedia 

di ruang perawatan penyakit dalam, perawatan bedah dan perawatan anak selama penulis 

melakukan penelitian. 

Instrumen Penelitian 

Sebagai alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan karakteristik demografi responden dan 

perilaku caring perawat, kuesioner tersebut diisi oleh responden. Kuesior yang penulis 

gunakan adalah kuesioner baku yang dimodivikasi dan untuk meyakinkan penulis, dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas sebanyak 30 orang responden dan hasilnya valid dan reliabel 

dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel (0,361), penilaian menggunakan skala 



likert dengan skor setiap item yaitu: sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, dan sangat 

tidak setuju = 1  sedangkan tingkat kepuasan pasien dengan wawancara terstuktur yang diisi 

langsung oleh penulis sesuai dengan pilihan responden. Penilaian menggunakan skala likert  

dengan skor setiap item yaitu: Sangat puas = 5, puas = 4, kurang puas = 3, tidak puas = 2, 

dan sangat tidak puas = 1. 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak  komputer. Kegiatan 

ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni editing, coding, prosesing atau memasukan  

data (entry data) dan cleaning. Setelah itu data dianalisis secara uni variat, bivariat dan uji 

beda. 

 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik Responden 

Berdasarkan data hasil penelitian ini didapatkan bahwa jumlah responden laki-laki 

lebih banyak dari pada perempuan. Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah responden laki-laki 

sebanyak 57,8%. Kelompok umur yang terbanyak adalah umur dewasa 85,9% dan kelompok 

umur paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur  usia lanjut 3,1%, tingkat pendidikan 

adalah pendidikan dasar 31,2%, pendidikan menengah 34,4% dan pendidikan tinggi 34,4%. 

Pekerjaan responden yang terbanyak adalah yang memiliki pekerjaan tetap 67,2%.  

Hubungan Perilaku Caring Perawat dengan Kepuasan Pasien 

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa 81,3% responden mempunyai persepsi  bahwa 

perawat mempunyai perilaku caring yang baik dan menunjukkan kepuasan terhadap 

pelayanan keperawatan. Hasil uji fisher menunjukkan p = 0,000, berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara perilaku caring perawat dengan tingkat kepuasan pasien diruang 

rawat inap rumah umum daerah kota Baubau, namun masih terdapat 6,2% yang kurang puas 

dengan perilaku caring perawat.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perilaku caring perawat 

mempunyai hubungan dengan tingkat kepuasan pasien diruang rawat inap rumah sakit. 

Pernyataan ini didukung teori yang dikemukan oleh Potter dkk., (2009) bahwa sikap perawat 

yang berhubungan dengan caring adalah kehadiran, sentuhan kasih sayang dan selalu 

mendengarkan klien. Sentuhan caring suatu bentuk komunikasi non verbal yang dapat 



mempengaruhi kenyamanan klien, meningkatkan harga diri klien, memperbaiki orientasi 

tentang kenyataan (Watson, 1994) dalam Potter dkk.,(2009). 

Semakin baik perilaku caring perawat dalam memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan,  pasien atau keluarga semakin senang dalam menerima pelayanan, berarti 

hubungan terapeutik perawat-klien semakin terbina. Berdasarkan hasil wawancara dengan , 

responden ditemukan  bahwa merasa puas dengan perawat yang ramah, mudah senyum, 

sopan dan memberi perhatian.  

Pernyataan responden tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa caring 

merupakan praktik keperawatan dimana perawat membantu klien pulih dari sakitnya. 

Kehadiran, kontak mata, bahasa tubuh, nada suara, sikap mau mendengarkan serta memiliki 

sikap positif dan bersemangat yang dilakukan perawat kepada klien akan membentuk 

suasana keterbukaan dan saling mengerti, serta perlakuan yang ramah dan cekatan ketika 

melaksanakan prosedur keperawatan akan memberikan rasa aman pada klien (Potter., 2009). 

Teori lain mengatakan bahwa perawatan  yang  efektif hanya mungkin dilakukan oleh 

seorang perawat yang menaru minat terhadap orang lain, tanpa menghiraukan umur, jenis 

kelamin, latar belakang dan status sosial ekonomi (Singgih dkk.,2012). 

Menurut  Morrison., (2008) bahwa  keperawatan dan caring adalah sesuatu yang tidak 

terpisahkan dan pada saat yang sama mengindikasikan bahwa beberapa aktivitas praktik 

dilakukan dalam proses caring di lingkungan keperawatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku 

caring perawat dengan tingkat kepuasan pasien, namun masih terdapat 6,2% yang kurang 

puas dengan perilaku caring perawat. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman dan faktor 

demografi responden dalam menerima pelayanan perawat. Pernyataan ini didukung teori 

yang dikemukakan oleh Singgih., (2012) bahwa seorang pasien yang pada masa sehat 

terbiasa hidup dengan pelayanan yang sepenuhnya dipusatkan pada pemuasan semua 

keinginan, tentu sewaktu mendapat perawatan akan menuntut perlakuan yang sesuai dengan 

yang diperolehnya dalam hidup sehari-hari. Kepuasan pasien dapat diukur dengan indikator-

indikator: kepuasan terhadap akses layanan, mutu layanan kesehatan dan kepuasan terhadap 

proses layanan kesehatan termasuk hubungan antar manusia (Pohan, 2006). 

Pada penelitian ini terdapat 3,1% yang mempunyai persepsi kurang baik tentang 

perilaku caring perawat (kurang caring) namun merasa puas. Hal ini dapat disebabkan oleh 

cara perawat dalam hubungannya dengan pesien/ keluarga. Pernyataan ini didukung teori 

bahwa perawat yang dapat meyakinkan pasien/keluarga akan memperoleh kepercayaan dari 



pasien, sehingga secara tidak langsung  dapat membantu membentuk sikap positif pasien 

terhadap perawat (Singgih dkk.,2012).  

Ada orang sakit yang ingin selalu diperhatikan dan menarik perhatian perawat, ada 

pula pasien yang sungkan dan segan untuk memanggil dan meminta bantuan perawat 

(Singgih dkk.,2012).  

Dari beberapa teori dan hasil penelitian tentang perilaku caring perawat dengan 

kepuasan pasien sangat erat hubungannya karena perlakuan perawat sebagai provider dimana 

pelayanan perawat harus dapat dirasakan dan memberi dampak yang positif terhadap pasien 

sebagai customer (pelanggan) pelayanan keperawatan di rumah sakit (Sitorus, 2011). 

Kepuasan pasien adalah keluaran (outcome) layanan kesehatan. Dengan demikian, kepuasan 

pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan layanan kesehatan.  

Analisis survei kepuasan pasien yang berkesinambungan akan menghasilkan 

informasi baik untuk inovasi organisasi ataupun sikap personel dengan tujuan baik kearah 

peningkatan kepuasan pasien ataupu peningkatan mutu layanan kesehatan (Pohan, 2006). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada hubungan yang signifikan antara perilaku caring perawat dengan tingkat 

kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit. Sebagian besar responden mempunyai persepsi 

baik terhadap perilaku caring perawat diruang rawat inap dalam memberi asuhan 

keperawatan. Sebagian besar responden puas dengan pelayanan asuhan keperawatan diruang 

rawat inap rumah sakit. Melihat besar manfaat caring seharusnya caring tercermin dalam 

setiap interaksi perawat dan klien karena caring terhadap pasien adalah esensi keperawatan. 

Pelaksanaan caring  akan meningkatkan mutu asuhan keperawatan, memperbaiki image 

perawat di masyarakat dan membuat profesi keperawatan memiliki tempat khusus di mata 

para pengguna jasa pelayanan kesehatan. Survei kepuasan pasien perlu dilakukan secaran 

berkala, karena kepuasan pasien  merupakan alat ukur untuk intropeksi diri personel pelayan 

keperawatan dan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan mutu layanan 

keperawatan/kesehatan  diruang rawat inap rumah sakit. Bagi peneliti selanjutnya 

direkomendasikan untuk melakukan penelitian serupa dengan responden yang lebih banyak 

pada rumah sakit tipe A dan B diberbagai kota di Indonesia dan sedapat mungkin 

menggukan metode penelitian kualitatif sehingga persepsi pasien tentang perialku caring 

perawat dengan tingkat kepuasan pasien  dapat dieksplorasi. 
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Tabel.1 Distribusi Karakteristik Responden   
 

Variabel n % 

Jenis Kelamin   

     Laki-laki 37 57.8 

     Perempuan 27 42.2 

Kelompok Umur (tahun) 
  

     Dewasa muda  7 10,9 

     Dewasa 55 85,9 

     Usia lanjut 2 3,1 

Tingkat Pendidikan 
  

     Dasar 20 31,2 

     Menengah 22 34,4 

     Tinggi 22 34,4 

Pekerjaan 
  

     Kerja 43 67,2 

     Tidak kerja 21 32,8 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2  Hubungan Perilaku Caring Perawat dengan Tingkat Kepuasan  Pasien 

Ruang Rawat Inap 

 

Perilaku Caring 

Perawat 

Kepuasan Pasien 

Total 

 

p Puas Kurang Puas 

f % f % n % 

0.000 

Baik 52 81.3 4 6.2 56 87.5 

Kurang Baik 2 3.1 6 9.4 8 12.5 

Total 54 84.4 10 15.6 64 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


