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Hubungan Caring Behavior Perawat dan Tingkat Ancietas Psien Pre Opersi di  

Rumah Sakit Tahun 2020 

 

Prodi Ners Tahap Akademik 2020 

Kata kunci :  Caring Behavior, Tingkat Ancietas, Pasien Pre Operasi 

 

 (xviii + 121 + Lampiran) 

 

Latar Belakang : Tindakan operasi merupakan peristiwa yang menimbulkan 

ancietas.Sangat penting menurunkan tingkat kecemasan selama masa pre operasi 

untuk menjaga stress pasien tidak meningkat,menghindari resiki tinggi pada 

pembedahan.Salah satu penatalaksanaan dari ancietas pasien pre operasi adalah 

menggunakan sentuha kehadiran, mendengarkan dan memahami untuk 

mengkomunikasikan sikap “Caring” perawat terhadap pasien pre operasi.   

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran caring behavior  

dan tingkat ancietas pasien Pre Operasi. 

Metode: Systematic review, awal pencarian menemukan ratusan refrensi. 

Pencarian refrensi terbatas pada artikel yang di terbitkan antara tahun 2000-

2020.Artikel terkait yang menjelaskan tentang caring behavior perawat dan 

tingkat ancietas pasien pre operasi di kumpulkan kata kunci dalam pencarian 

adalah caring,caring behavior perawat,ancietas pasien pre operasi.Data yang 

relevan. 

Hasil : dari hasil penelusuran di dapatkan  artikel,sedangkan yang sesuai dengan 

kriteria inklusi adalah 20 artikel. Berdasarkan analisa tentang gambaran caring 

behavior perawat dan tingkat ancietas pasien pre operasi,dari 10 jurnal yg 

ditemukan tingkat kecemasan pasien pre operasi di rumah sakit sedang,sedangkan 

caring behavior perawat di rumah sakit menurut 10 jurnal ditemukan cukup baik. 

Kesimpulan : Dari berbagai hasil penelitian yang sudah di review oleh peneliti, 

maka peneliti menyimpulkan cering behavior perawat di rumah sakit cukup baik 

dan tingkat ancietas pasien pre opersi di rumah sakit sedang maka dengan itu 

sangat di butuhkan caring behavior perawat untuk mengatasi tingkat ancietas 

pasien pre operasi di rumah sakit.  
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ABSTRACT 

    

Santa Veronika (Sr.M.Gregoria FSE)  032016084 

 

Relationship between Nurse Caring Behavior and  Ancietas Level of patients 

preoperative at Hospital in 2020 

 

Academic Nurse Study Program  2020 

  

Keywords: Caring Behavior, Anxiety Levels, Preoperative Patients 

 

(xviii + 121 + Attachments) 

 

Background: Surgery is an event that causes anxiety. Patients who appear 

anxious will show signs, symptoms and psychological, emotional behavior. It is 

very important to reduce the level of anxiety during the pre-operative period to 

keep the patient's stress from increasing, avoiding a high risk of surgery.  the 

management of the preoperative patient's anxiety is to use the presence, listening 

and understanding touch to communicate the nurse's "caring" attitude towards 

preoperative patients. 

Objective: This study aims to determine the description of caring behavior and the 

level of anxiety of patients preoperative. 

Method: Systematic review, the beginning of the search found hundreds of 

references.The search for references is limited to articles published between 

2000-2020. Related articles that describe nurses caring behavior and the level of 

preoperative patient anxiety in collecting keywords in the search are caring, 

caring behavior of nurses, anxiety of preoperative patients. Relevant data. 

Results: search results found articles, while those that met the inclusion criteria 

were 20 articles.  Based on the analysis of nurses caring behavior description and 

preoperative patient anxiety level, from 10 journals found the level of 

preoperative patient anxiety in the hospital was moderate, whereas caring 

behavior of nurses in the hospital according to 10 journals was found to be quite 

good. 

Conclusion: From various research results that have been reviewed by 

researchers, the researchers concluded the nurses' behavioral cering in the 

hospital was quite good and the level of anxiety of preoperative patients in the 

hospital was moderate, so nurses caring behavior was needed to overcome the 

anxiety level of preoperative patients  in the hospital. 
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                                                                 BAB 1 

        PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

.  

Meyke (2014) mengatakan bahwa kecemasan pada pasien pre operasi yang 

tidak di menajemen dengan baik sangat mempengaruhi proses penyembuhan hasil 

operasi itu sendiri, antara lain pasien kurang kooperatif. Sehingga menyebabkan 

semua informasi yang bermakna untuk proses penyembuhan lewat begitu saja 

tanpa memberi dampak positif pada pasien. Berbagai alasan yang dialami pasien 

sehingga menimbulkan kecemasan, diantaranya adalah cemas menghadapi 

ruangan operasi dan peralatan operasi, cemas mengadapi body image yang berupa 

cacat anggota tubuh, cemas dan takut mati saat di bius, cemas bila operasi gagal, 

cemas apabila tidak mampu melunasi semua biaya operasi.   

Manusia mengalami beberapa tingkat kecemasan saat mereka menghadapi 

situasi hidup yang baru, menantang, ataupun mengancam. Secara klinis, takut 

akan berita yang tidak diketahui dan tak terduga tentang kesehatan seseorang, dan 

penurunan fungsi tubuh mampu memicu kegelisahan dalam diri. Meski tingkat 

kecemasan ringan bisa memobilisasi seseorang untuk mengambil posisi, bertindak 

berdasarkan tugas yang perlu dilakukan, atau belajar mengubah kebiasaan hidup, 

akan menimbulkan kecemasan yang lebih parah (Brunner, 2010). 

Perlu di ketahui bahwa kecemasan merupakan reaksi yang dapat dialami oleh 

semua orang sesuai dengan pengalaman setiap peribadi. Namun cemas yang 

berlebihan akan menjadi penghambat dalam menempatkan diri sesuai dengan 

1 
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fungsi kehidupanya.  Rasacemas  dapat di miliki setiap orang yang sedang berada 

di rumah sakit, rasa cemas ini berbeda-beda antara setiap orang (Bruner, 2010).  

           Setiap masalah yang akan di alami oleh seseorang ketika sakit adalah 

kecemasan, apalagi seseorang tersebut menjalani  tindakan pembedahan medis  

yaitu operasi dan berperan sebagai pasien. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja 

terjadi yangakan membahayakan bagi pasien. Maka tak heran jika seringkali 

pasien dan keluaraganaya menunjukkan sikap yang agak berlebihan ketika mereka 

mengalami kecemasan (Kuraesin, 2009). 

  Kecemasan pasien pada masa pre operasi antara lain dapat berupa khawatir 

terhadap nyeri setelah pembedahan, perubahan fisik (menjadi burukrupa dan tidak 

berfungsi normal), keganasan (bila diagnosa yang ditegakkan belum pasti), 

operasi akan gagal, mati saat dilakukan anestesi, mengalami kondisi yang sama 

dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama, menghadapi ruang 

operasi, peralatan bedah dan petugas (Potter dan Perry, 2010). 

 Tindakan operasi yang direncanakan dapat menimbulkan respon 

fisiologi dan psikologi pada pasien. Respon psikologi yang biasanya terjadi pada 

pasien pre operasi yaitu kecemasan. Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan 

rasa nyeri,kemungkinan cacat, menjadi bergantung dengan orang lain dan 

mungkin kematian (Potter, Perry 2010). 

 Data yang diperoleh dari The World Bank , tindakan operasi bedah di dunia 

hingga tahun 2015 sebanyak 4.511.101 per 100.000 populasi dengan posisi 

tertinggi yaitu benua australia sebanyak 28.907 per 100.000 populasi. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO) jumlah pasien 
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dengan tindakan operasi mencapai angka peningkatan yang sangat signifikan dari 

tahun ke tahun. 

 Di Indonesia pasien operasi mencapai angka 1,2 juta jiwa pada tahun 2012. 

Sedangkan menurut The World Bank (2012), tindakan operasi yang dilakukan di 

Indonesia hingga tahun 2012 yaitu 1.905 orang per 100.000 populasi. Di salah 

satu rumah sakit terbesar di kawasan indonesia timur, pada tahun 2014 sebanyak 

1967 pasien yang menjalani operasi di UGD OK Cito (Budikasi, 2015). 

 Menurut penelitian Woldegerima (2017) di Ethiopia, sebanyak 178 pasien 

(98 perempuan dan 80 laki-laki) terdaftar sebagai pasien operasi yang mengalami 

kecemasan pre operasi mencapai 59,6% atau 106 pasien. Dikaitkan akan 

ketakutan karena tidak dapat pulih dari anestesi (53,9%), nyeri pasca operasi 

(51,7%), masalah keluarga (43,3%) merupakan sumber kecemasan pra operasi. 

Penyebab lainnya yaitu ketakutan akan kematian (40 %), masalah keluarga (2.15 

%), takut akan ketergantungan (2.75 %) dan takut akan kecacatan (2.75 %). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohmoudi  (2010)  ditemukan 

22,1% pasien mengalami depresi berat, 20,3% memiliki kecemasan yang parah, 

35,6% memiliki stress berat. 

 Salah satu cara dalam membantu kecemasan pasien pre operasi yakni 

meningkatkan caring behavior. perilaku yang di tampilkan oleh perawat adalah 

rasanyaman, perhataian, kasih sayang, peduli, pemeliharaaan kesehatan, member 

dorongan, empati, minat, cinta, percaya, member sentuhan dan siap membantu 

serta mengunjungi klien,perilaku itu akan mendorong klien dalam perubahan 

aspek fisik, psikologis, spiritual, dan social kearah yang lebih baik (Watson 2012). 
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         Caring behavior merupakan bentuk dari praktik dasar keperawatan yang 

tampak dengan sikap sabar, jujur, percaya diri , kehadiran, sentuhan, kasih sayang 

dan kerendahan hati dalam melaksanakan tindakan yang akan di lakukan sehingga 

pasien merasa nyaman dan terbantu dalam peruses penyembuhan yang lebih cepat 

pada pasien. Selain itu juga akan mencegah keadaan yang lebih buruk pada 

pasien, sebaliknya akan memberikan rasanyaman terhadap pasien yangt kita 

layani setiap hari (Watson, 2009). 

 Asumsi caring dalam keperawatan yaitu keperawatan merupakan profesi 

yang sifatnya peduli, mampu untuk mempertahankan cita-cita, etik, dan 

kepedulianya terhadap peraktik propesional lebih member pengaruh pada 

perkembanga manusia. Perhataian dan cinta adalah kekuatan yang 

bersinar(kosmik), luarbiasa, dan misterius, bersumber dari diri sendiri dan orang 

lain secara umum. Sebagai permulaan, kita harus belajar bagai mana menawarkan 

perhataian dan cinta yang tulus kepada orang lain. Kita harus memperlakukan diri 

kita sendiri dengan cinta kasih, kelembutan dan martabat sebelum kita dapat 

menerima,menghargai,dan merawat orang lain dalam model penyembuhan 

kepedulian yang peropesional (Watson, 2008). 

         Menurut Karo (2018) caring behavior adalah sikap dan perilaku kita 

memperlakukan sesama yang kita layani dengan kasih, sikap peduli kita kepada 

pasien melalui sikap empati kepada pasien dan keluarga. Fokus utama dari 

keperawatan adalah faktor-faktor carative yang bersumber dari perspektif 

humanistic yang dikombinasikan dengan dasar pengetahuan ilmiah. Watson 

kemudian mengembangkan sepuluh faktor carative tersebut untuk membantu 
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kebutuhan tertentu dari pasien dengan tujuan terwujudnya integritas fungsional 

secara utuh dengan terpenuhinya kebutuhan biofisik, psikososial dan kebutuhan 

interpersonal. 

         Menurut Muhlisin (2008 ) mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi 

faktor caring, seperti umur, gender, lingkungan kerja dan kualifikasi perawat. 

melihat banyak faktor yang mempengaruhi perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan yang didasari prinsip caring. Menurut Watson (2008) caring 

behavior merupakan suatu sikap peduli, hormat dan menghargai orang lain. 

Watson dalam Teori of human care, mengungkapkan bahwa caring diperlukan 

antara pemberi dan penerima asuhan keperawatan untuk meningkatkan dan 

melindungi pasien, yang akan /mempengaruhi kemampuan pasien untuk sembuh. 

Ada sepuluh caratif factor yang dapat mencerminkan behaviors  dari seorang 

perawat filosofi  dan system humanistic nilai member fondasi yang kokoh bagi 

ilmu keperawatan. Dasar dalam praktek keperawatan menurut watson dibangun 

dari sepuluh, caratif factor yaitu membentuk sistem nilai humanistic-alturist, 

menanamkan keyakinan dan harapan (fait-hope), mengembangkan sensitivitas 

untuk diri sendiri dan orang lain (helping –trust). meningkatkan hubungan saling 

percaya dan membantu, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif 

dan negative, menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan, meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal, 

menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi, memperbaiki mental, 

sosiokultural, dan spiritual, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar 
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manusia, mengembangkan faktor kekuatan eksistensial fenomenologis dan 

dimensi spritual. 

         Menurut Mayeroff (1972) menjelaskan bahwa caring  adalah suatu proses 

yang memberikan kesempatan pada seseorang, baik pemberi asuhan maupun 

penerima asuhan untuk pertumbuhan pribadi. Aspek utama caring menurut 

Mayeroff meliputi pengetahuan, pengalaman, kesabaran, kejujuran, rasa percaya, 

kerendahan hati, harapan dan keberanian. Jika seseorang merawat orang lain 

dalam keadaan yang sangat berarti, akan membantu orang tersebut untuk tumbuh 

dan mengaktualisasikan dirinya dalam konteks kehidupan manusia, caring 

menjadi salah satu cara untuk mengatur nilai nilai serta aktivitas disekitarnya, 

melayani orang lain dengan sikap caring akan membuat kehidupan orang lain 

lebih berarti. 

          Menurut Watson (2008) ada beberapa asumsi caring dalam keperawatan 

yaitu keperawatan merupakan profesi yang sifatnya peduli, mampu untuk 

mempertahankan cita- cita, etik dan kepeduliannya terhadap praktik profesional 

lebih memberi pengaruh pada perkembangan manusia. Perhatian dan cinta adalah 

kekuatan yang bersinar, luar biasa, misterius, bersumber dari diri sendiri dan 

orang lain secara umum.  

        Sebagai permulaan, kita harus belajar bagaimana menawarkan kepedulian, 

cinta dan pengampunan, kasih sayang, dan belas kasihan kepada diri kita sendiri 

sebelum dapat menawarkan perhatian dan cinta yang tulus kepada orang lain. Kita 

harus memperlakukan diri kita sendiri dengan cinta kasih, kelembutan dan 

martabat sebelum kita dapat menerima, menghargai dan merawat orang lain dalam 
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model penyembuhan kepedulian yang profesional. Secara garis besar, 

terbentuknya caring behaviors dipengaruhi oleh faktor internal yang yaitu faktor 

genetik dan karakter seseorang, juga dipengaruh oleh faktor eksternal yang 

meliputi pendidikan, pengetahuan, pengalaman kerja (Chusnawijaya, 2015 ).  

         Caring behavior perawat diperlukan dalam membina hubungan yang 

harmonis antara perawat - klien dalam keperawatan menyangkut upaya 

memperlakukan klien secara manusiawi dan utuh sebagai manusia yang berbeda 

dari manusia lainnya. Salah satu tindakan yang diharapkan adalah tenaga perawat 

dapat membina hubungan baik dengan pasien yaitu dapat melalui teknik dan sikap 

komunikasi serta berbehaviors caring selama memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Salah satu cara mengatasi 

masalah tersebut yaitu dengan sikap caring (Watson, 2009). 

          Meningkatkan caring behaviors perawat dengan mengadakan pelatihan atau 

seminar tentang caring behaviors perawat sehingga perawat dapat menerapkan 

caring behaviors terhadap pasien. Mengikuti pelatihan, seminar, work shop dan 

pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam berperilaku caring serta menerapkan dalam pelayanan keperawatan kepada 

klien sesuai dengan standar kompetensi yang harus dilaksanakan oleh perawat.   

(Karo, 2019). 

          Laschinger et al (2011) mengatakan pengaruh caring dapat ditunjukkan 

dalam kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat, dan diharapkan 

oleh pasien dalam praktik pelayanan keperawatan. Penampilan sikap caring 
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merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepuasan pasien akan 

pelayanan keperawatan dan menghindar tanggung gugat pasien.  

Menurut data dari ruangan operasi Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, 

pasien yang menjalani tindakan operasi selama tahun 2019 yaitu sebanyak 2144 

pasien, terdiri dari pasien yang menjalani bedah mayor, bedah minor dan 

sebagainya. Tingkat kecemasan pasien pada saat pre operasi sangatlah perlu untuk 

diperhatikan demi tercapainya pelayanan yang semakin sempurna. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, Gambaran Caring Behavior Perawat dan Tingkat  

Ancietas Pasien Pre Operasi  Tahun 2020. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

        Berdasarkan permasalah diatas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran Caring behavior dan tingkat 

ancietas pasien pre operasi di Rumah Sakit Tahun 2020.  
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1.3.    Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Untuk mengidentifikasi Penelitian internasional  yang berkaiatan 

dengan gambaran caring behavior dan tingkat ancietas pasien Pre Operasi 

di Rumah Sakit Tahun 2020. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi defenisi Caring behavior perawat di Rumah Sakit Tahun 

2020 

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Caring behavior perawat di 

Rumah Sakit Tahun 2020 

3.  Mengidentifikasi konsep Caring behavior perawat di rumah Sakit  Tahun 

2020 

4.  Mengidentifikasi gamabaran Caring behavior perawat di Rumah Sakit 

Tahun 2020 

5. Mengidentifikasi defenisi Ancietas pasien pre operasi di Rumah Sakit 

Tahun 2020 

6. Mengidentifikasi penyebab terjadinya Ancietas pasien pre operasi di 

Rumah Sakit Tahun 2020 

7. Mengidentifikasi tanda dan gejala Ancietas pasien pre operasi di rumah 

Sakit Tahun 2020 

8. Mengidentifikasi tingkat Ancietas pasien pre operasi di Rumah Sakit 

Tahun 2020 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

10 

9. Mengidentifikasi gambaran tingkat Ancietas pasien pre operasi di Rumah 

Sakit Tahun 2020 

 

1.4.    Manfaat Penelitian 

1.4.1.    Manfaat teoritis 

           Sebagai salah satu sumber bacaan penelitian dan pengembangan ilmu 

tentang gambaran caring behavior dan  tingkat ancietas pasien pre operasi. Dan 

penelitian ini juga dapat di gunakan oleh institusi pelayanan kesehatan. 

1.4.2. Manfaat peraktis 

1. Bagi institusi pendidikan STIKes Santa Elisabeth Medan  

 Sebagai masukan pendidikan untuk memeberikan wawasan dan 

pengetahuan serta informasi mengenai gambaran caring behavior dan 

tingkat ancietas pasien pre operasi.                   

2.  Bagi peneliti selanjutnya 

              Sebagai bahan acuan dalam melekukan penelitian-penelitian lebih 

lanjut. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang caring behavior perawat dan tingkat ancietas pasien pre 

operasi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Rumah Sakit 

2.1.1   Defenisi 

  Menurut WHO (1957),  rumah sakit merupakan bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna 

(komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit 

(preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi 

tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

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

darurat. 

2.1.2   Fungsi rumah sakit 

  Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit 

mempunyai fungsi (UU44/2009 Tentang rumah sakit): 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai   

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

11 
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4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.  

           Menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang  rumah sakit, fungsi 

rumah sakit adalah:  

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis.  

3. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.  

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian 

teknologi dalam bidang kesehatan dalam  rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan.  

2.1.3   Klasifikasi rumah sakit 

          Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.340/Menkes/Per/III/2010, rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas. 

1.  Berdasarkan kepemilikan. 

 Rumah sakit yang termasuk ke dalam jenis ini adalah rumah sakit 

pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten), rumah sakit BUMN (ABRI), 
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dan rumah sakit yang modalnya dimiliki oleh swasta (BUMS) ataupun 

Rumah Sakit milik luar negri (PMA).  

2.  Berdasarkan jenis pelayanan. 

     Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah rumah sakit umum, rumah 

sakit jiwa, dan rumah sakit khusus (misalnya rumah sakit jantung,  ibu dan 

anak, rumah sakit mata, dan lain-lain).  

3.   Berdasarkan Kelas. 

        Rumah sakit berdasarkan kelasnya dibedakan atas rumah sakit 

kelas A, B (pendidikan dan non-pendidikan), kelas C, kelas D. Rumah 

sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan  medik spesialistik luas dan subspesialistik 

lluas.  

a. Rumah  sakit umum  kelas B, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan  medik sekurang-

kurangnya sebelas spesialistik dan subspesialistik terbatas. 

b. Rumah sakit umum kelasC,adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan  kemampuan pelayanan medik spesialistik 

dasar.  

c. Rumahsakit umum kelas D,adalah rumah sakit umumyang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan  medik dasar.  

2.1.4 Pelayanan keperawatan 

            Kemajuan  teknologi di berbagai bidang telah memberikan banyak dampak 

bagi kehidupan manusia salah satunya peningkatan masalah kesehatan yang 
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berdampak pada status kesehatan masyarakat. Hal ini mendorong peningkatan 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan, yang salah satunya adalah pelayanan 

keperawatan.  Keperawatan  merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan 

yang  berhubungan  dengan manusia,  dan memberikan pelayanan komprehensif 

terhadap seluruh aspek kehidupan yaitu biopsiko-sosial dan spiritual (Nursalam, 

2014). 

       Pelayanan  keperawatan  merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang 

unik dan berbeda dengan pelayanan kesehatan yang  di berikan oleh dokter 

ataupun profesi lain. Filosofi dari keperawatan adalah humanisme, holismdancare 

(Nursalam, 2014). Perawat menggunakan metode peroses keperawatan   

pendekatan asuhan kepada  klien,  sehingga akan mengubah gambaran tradisional 

perawat sebagai “ pembantu ” dokter proses keperawatan adalah proses yang 

sistematis dan berstruktur. Perawat menerapkan proses keperawatan secara 

sistematis, membuat keputusan  pemecahan  masalah secara ilmiah dalam 

menyelanggarakan pelayanan yang berfokus pada klien (Poter & Perry 2012). 

 

2.2. Ancietas 

2.2.1  Defenisi 

            Istilah kecemasan sering digunakan dengan kata stres, namun tidak sama. 

Stres atau lebih tepatnya,  stresor, adalah tekanan eksternal yang ditanggung 

individu. Kegelisahan adalah respons emosional subjektif terhadap stressor itu. 

Rasa cemas bisa dibedakan dari rasa takut yang kognitif (Mary, 2011).  

      Kecemasan biasanya dianggap sebagai reaksi normal terhadap bahaya 

realistis atau ancaman terhadap integritas biologis atau konsep diri. Kecemasan 
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normal hilang saat bahaya atau ancaman sudah  tidak ada lagi.  Kecemasan adalah 

kekuatan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan telah dialami oleh manusia 

sepanjang zaman (Mary, 2011).  

        Kecemasan merupakan  suatu perasaan kwatir yang  berlebihan dan tidak 

jelas,  juga merupakan suatu respon terhadap stimulus eksternal maupun internal 

yang menimbulkan gejala emosional,  fisik, dan tingkah laku.  Ansietas 

merupakan pengalaman yang dialami semua orang seumur hidupnya 

(Baradore,2015).  

          Kecemasan merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan, kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas,  kepribadian tetap utuh,  prilaku 

dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal ( Hawari, 2013 ). 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi ancietas 

            Menurut Mubarak (2015) ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

kecemasan dari berbagai sumber, yakni sebagai berikut:  

1.  Faktor internal 

a. Usia 

 Permintaan bantuan dari sekeliling menurun dengan bertambahnya 

usia, pertolongan diminta bila ada kebutuhan akan kenyamanan, 

reassurance, dan nasehat – nasehat. 

b. Pengalaman 

 Individu yang  mempunyai modal kemampuan pengalaman 

menghadapi stres dan punya cara untuk menghadapinya akan 
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cenderung  lebih menganggap stres sebagai masalah yang bisa 

diselesaikan. 

2.  Faktor eksternal 

a. Pengertahuan 

 Seseorang  mempunyai ilmu pengetahuan dan kemampuan 

intelektual akan dapat meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri 

dalam menghadapi stres. 

b. Pendidikan 

 Peningkatan pendidikan dapat pula mengurangi rasa tidak mampu 

untuk menghadapi stres.  

3. Finansial/material  

Aset mengalami stres berupa harta yang melimpah tidak akan 

menyebabkan individu tersebut mengalami stres berupa kekacauan 

finansialnya.  

4. Obat -obatan 

Dalam bidang psikiatrik dikenal obat – obatan yang tergolong 

dalam kelompok ansietas. Obat – obatan ini mempunyai khasiat mengatasi 

kecemasan sehingga penderitanya dapat tenan.  

5. Dukungan sosial budaya  

Dukungan sosial dan sumber – sumber masyarakat serta 

lingkungan sekitar individu akan sangat membantu seseorang dalam 

menghadapi stresor, membuat situasi individu lebih siap menghadapi stres 

yang akan datang.  
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2.2.3 Tanda dan gejala ancietas 

 Tanda dan gejala ansietas adalah sebagai berikut:  

1. Respon fisik, mungkin ditemukan: mulut kering, mual dan muntah, 

gelisah, susah tidur, tremor sakit kepala, dan susah tidur.  

2. Respon Kognitif lapang persepsi menyempit, tidak mampu menerima 

rangsangan luar, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya (Keliat 

dkk,2011).  

2.2.4 Tipe kepribadian ancietas 

         Menurut Hawari (2013) seseorang akan menderita gangguan cemas 

manakala yang bersangkutan tidak mampu mengatasi stresor psikososial yang 

dihadapinya. Tetapi pada orang tertentu meskipun tidak ada stresor psikososial, 

juga menunjukkan  kecemasan yang ditandai dengan corak atau tipe kepribadian 

pencemas, antara lain:  

1. Cemas, khawatir, tidak tenang, dan bimbang   

2. Memandang masa depan dengan was – was ( khawatir )  

3. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum  

4. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain  

5. Tidak mudah mengalah  

6. Gerakan sering serba salah, tidak tenang, gelisah  

7. Sering mengeluh, khawatir, berlebihan terhadap penyakit  

8. Mudah tersinggung, suka membesarkan masalah kecemasan 

9. Dalam mengambil keputusan sering di liputi rasa bimbang dan ragu  

10. Sering mengulang-ulang pertanyaan atau mengumumkan sesuatau 

11. Jika sedang emosi sering kali bertindak histeris 
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2.2.5  Tingkat ancietas 

   Menurut Halter (2014) ada 4 klasifikasi tingkat ansietas yaitu ansietas 

ringan, ansietas sedang, ansietas berat, dan panik. 

1. Ancietas ringan  

 Penyebab dari ansietas ringan biasanya karena pengalaman 

kehidupan sehari-hari dan memungkinkan individu menjadi lebih fokus 

pada realitas. Individu akan mengalami ketidaknyamanan, mudah marah, 

gelisah, atau adanya kebiasaan untuk mengurangi ketegangan (seperti 

menggigit kuku, menekan jari-jari kaki atau tangan). Respons fisiologis 

yang terjadi pada ansietas ringan yaitu nadi dan tekanan darah sedikit 

meningkat, adanya gangguan pada lambung, muka berkerut, dan bibir 

bergetar.Respons kognitif dan afektif yang terjadi yaitu gangguan 

konsentrasi, tidak dapat duduk tenang, dan suara kadang-kadang 

meninggi. 

2. Ansietas Sedang  

  Pada ansietas sedang, lapang pandang individu menyemit. Selain itu 

individu mengalami penurunan pendengaran, penglihatan, kurang 

menangkap informasi dan menunjukkan kurangnya perhatian pada 

lingkungan. Terhambatnya kemampuan untuk berpikir jernih, tapi masih 

ada kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah meskipun tidak 

optimal. Respons fisiologis yang dialami yaitu jantung berdebar, 

meningkatnya nadi dan respiratory rate, keringat dingin, dan gejala 

somatik ringan (seperti gangguan lambung, sakit kepala, sering 
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berkemih). Terdengar suara sedikit bergetar. Ansietas ringan atau ansietas 

sedang dapat menjadi sesuatu yang membangun karena kecemasan yang 

terjadi merupakan sinyal bahwa individu tersebut membutuhkan perhatian 

atau kehidupan individu tersebut dalam keadan bahaya. 

3. Ansietas Berat  

Semakin tinggi level ansietas, maka lapang pandang seseorang 

akan semakin menurun atau menyempit. Seseorang yang mengalami 

ansietas berat hanya mampu fokus pada satu hal dan mengalami 

kesulitan untuk memahami apa yang terjadi. Pada level ini individu tidak 

memungkinkan untuk belajar dan memecahkan masalah, bahkan bisa 

jadi individu tersebut linglung dan bingung. Gejala somatik meningkat, 

gemetar, mengalami hiperventilasi, dan mengalami ketakutan yang 

besar. 

4. Panik  

Individu yang mengalami panik sulit untuk memahami kejadian di 

lingkungan sekitar dan kehilangan rangsangan pada kenyataan. Kebiasaan 

yang muncul yaitu mondar-mandir, mengamuk, teriak, atau adanya 

penarikan dari lingkungan sekitar. Adanya halusinasi dan persepsi 

sensorik yang palsu (melihat seseorang atau objek yang tidak nyata). 

Tidak terkoordinasinya fisiologis dan adanya gerakan impulsif. Pada 

tahap panik ini individu dapat mengalami kelelahan.  
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2.3. Operasi     

2.3.1 Defenisi 

          Pre Operasi merupakan tahap pertama dari perawatan perioperatif yang 

dimulai sejak pasien diterima masuk di ruang terima pasien dan berakhir ketika 

pasien dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan 

(Maryunani, 2014). 

Pre operasi  merupakan   di mulai  dari ketika  keputusan  untuk menjalani 

operasi dibuat dan berakhir ketika keputusan menjalani operasi dibuat dan  

berakhir  ketika pasien dipindahkan  kemeja  operasi.  Fase  ini ada beberapa 

persiapan yang  harus disiapkan oleh pasien sebelum dilakukan tindakan operasi 

(Maryunani, 2014 

2.3.2 Persiapan pasien pre operasi 

Menurut Lewis (2014), beberapa persiapan pasien pre operasi yang 

dilakukan oleh perawat yaitu  

1. Tentukan status psikologis pasien untuk memperkuat penggunaan strategi 

penanganan selama pengalaman bedah  

2. Tentukan faktor fisiologis secara langsung maupun tidak langsung terkait 

dengan prosedur operasi yang dapat menyebabkan faktor risiko operasi  

3.  Buat data dasar untuk perbandingan intraoperasi dan pasca operasi  

4. Terimalah dalam identifikasi dan dokumentasi lokasi bedah atau sisi di 

mana prosedur operasi akan dilakukan   
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5. Mengidentifikasi obat resep, obat bebas, dan suplemen herbal yang 

dikonsumsi oleh pasien yang dapat menyebabkan interaksi obat yang 

mempengaruhi hasil bedah.  

6. Dokumentasikan hasil semua tes laboratorium dan diagnostik pra operasi 

di catatan pasien, dan komunikasikan informasi ini ke perawatan kesehatan 

yang tepat  

7.  Mengidentifikasi faktor budaya dan etnis  yang dapat mempengaruhi 

pengalaman bedah  

8. Tentukan apakah pasien menerima informasi yang memadai dari dokter 

bedah untuk membuat keputusan yang tepat untuk menjalani operasi dan 

bahwa formulir persetujuan ditandatangani dan disaksikan  

2.3.3 Faktor resiko pembedahan 

            Menurut Potter & Perry ( 2005 ) faktor resiko terhadap pembedahan  

antara lain:  

1. Usia  

 Pasien dengan usia yang terlalu muda (bayi/anak-anak) dan usia 

lanjut mempunyai resiko lebih besar. Hal ini diakibatkan cadangan 

fisiologis pada usia tua sudah sangat menurun, sedangkan pada bayi dan 

anak-anak disebabkan oleh karena belum matur-nya semua fungsi organ.  

2. Nutrisi  

 Kondisi malnutrisi dan obesitas/kegemukan lebih beresiko 

terhadap pembedahan di  bandingakan dengan orang normal dengan gizi 

baik terutama pada fase penyembuhan. Pada orang  malnutrisi  maka orang 
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tersebut mengalami defisiensi nutrisi yang sangat di perlukan untuk proses 

penyembuhan luka. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain adalah protein,  

kalori,  air, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin A, Vitamin K,  zat 

besi  dan seng (diperlukan untuk sintesis protein).  

Pada pasien yang mengalami obesitas. Selama pembedahan jaringan 

lemak, terutama  sekali  sangat  rentan  terhadap infeksi. Selain itu, 

obesitas meningkatkan  permasalahan teknik dan mekanik. Oleh  

karenanya defisiensi dan infeksi luka,  umum terjadi. Pasien obes sering 

sulit dirawat karena tambahan berat badan pasien   bernafas  tidak  optimal  

saat  berbaring  miring dan karenanya mudah mengalami hipoventilasi dan 

komplikasi pulmonari pasca operatif. Selain itu, distensi abdomen, flebitis 

dan kardiovaskuler, endokrin, hepatik  dan  penyakit  biliary  terja di  lebih 

sering pada pasien obesitas. 

3.  Penyakit kronis  

 Pada pasien yang menderita penyakit kardiovaskuler, diabetes, 

PPOM (Penyakit Paru Obstruksi Menahun),  dan  insufisiensi  ginjal 

menja di lebih sukar terkait dengan pemakaian energi kalori untuk 

penyembuhan primer.  Dan juga pada penyakit ini banyak masalah 

sistemik yang mengganggu sehingga komplikasi pembedahan maupun 

pasca pembedahan sangat tinggi. 

Ketidaksempurnaan respon neuroendokrin pada pasien yang mengalami 

gangguan fungsi endokrin,  seperti  diabetes mellitus  yang tidak 

terkontrol, bahaya utama  yang  mengancam  hidup pasien saat di lakukan 
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pembedahan adalah  terjadinya  hipoglikemia  yang mungkin  terjadi  

selama  pembiusan  akibat agen anestesi, atau juga akibat masukan 

karbohidrat yang tidak adekuat pasca operasi atau pemberian insulin yang 

berlebihan. Bahaya lain yang mengancam adalah asidosis atau glukosuria. 

Pasien yang mendapat terapi kortikosteroid beresiko mengalami insufisinsi 

adrenal. Penggunaan obat-obatan kortikosteroid harus sepengetahuan 

dokter anestesi dan dokter bedah. 

4. Merokok  

 Pasien dengan riwayat merokok biasanya akan mengalami 

gangguan vaskuler, terutama terjadi arterosklerosis pembuluh darah, yang 

akan meningkatkan tekanan darah sistemik. 

5.  Alkohol dan obat-obatan  

 Individu dengan   riwayat alkoholik kronik seringkali  menderita  

malnutrisi  dan  masalah-masalah sistemik, seperti gangguan ginjal  dan  

hepar  yang  akan  meningkatkan  resiko  pembedahan. 

2.3.4 Persiapan fisik pre operatif  

            Persiapan fisik pre operatif yang dialami oleh pasien dibagi dalam 2 

tahapan, yaitu persiapan di unit perawatan dan persiapan di ruang operasi. 

Berbagai persiapan fisik yang harus dilakukan terhadap pasien sebelum operasi 

menurut Brunner & Suddarth ( 2002 ), antara lain :  

1. Status kesehatan fisik secara umum 

Sebelum dilakukan pembedahan, penting dilakukan pemeriksaan 

status kesehatan secara umum, meliputi identitas klien, riwayat penyakit 
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seperti kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik 

lengkap, antara lain status  hemodinamika, status kardiovaskuler, status 

pernafasan, fungsi ginjal dan hepatik, fungsi endokrin, fungsi imunologi, 

dan lain-lain. Selain itu pasien  harus istirahat yang cukup, karena dengan 

istirahat dan tidur yang cukup pasien tidak akan mengalami stres fisik, 

tubuh lebih rileks sehingga bagi pasien yang memiliki riwayat hipertensi, 

tekanan darahnya dapat stabil dan bagi pasien wanita tidak akan memicu 

terjadinya haid lebih awal. 

2. Status nutrisi 

 Kebutuhan nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan 

berat badan, lipat kulit trisep, lingkar lengan atas, kadar protein darah 

(albumin dan globulin) dan keseimbangan nitrogen. Segala bentuk 

defisiensi nutrisi harus dikoreksi sebelum pembedahan untuk memberikan 

protein yang cukup untuk perbaikan jaringan. Kondisi gizi buruk dapat 

mengakibatkan pasien mengalami berbagai komplikasi pasca operasi dan 

mengakibatkan pasien menjadi lebih lama dirawat di rumah sakit. 

Komplikasi yang paling sering terjadi adalah infeksi pasca operasi, 

dehisiensi (terlepasnya jahitan sehingga luka tidak bisa menyatu), demam 

dan penyembuhan luka yang lama. Pada kondisi yang serius pasien dapat 

mengalami sepsis yang bisa mengakibatkan kematian. 

3.  Keseimbangan cairan dan elektrolit 

 Balance cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input 

dan output cairan. Demikaian juga kadar elektrolit serum harus berada 
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dalam rentang normal. Kadar elektrolit yang biasanya dilakukan 

pemeriksaan di antaranya adalah kadar natrium serum (normal : 135 -145 

mmol/l), kadar kalium serum (normal : 3,5 – 5 mmol/l) dan kadar kreatinin 

serum (0,70 – 1,50 mg/dl). Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat 

dengan fungsi ginjal. Dimana ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam 

basa dan ekskresi metabolit obat-obatan anastesi. Jika fungsi ginjal baik 

maka operasi dapat dilakukan dengan baik. Namun jika ginjal mengalami 

gangguan seperti oliguri/anuria, insufisiensi renal akut, dan nefritis akut, 

maka operasi harus ditunda menunggu perbaikan fungsi ginjal, kecuali 

pada kasus-kasus yang mengancam jiwa. 

4.   Kebersihan lambung dan kolon 

 Lambung dan kolon harus dibersihkan terlebih dahulu. Intervensi 

keperawatan yang bisa diberikan diantaranya adalah pasien dipuasakan 

dan dilakukan tindakan pengosongan lambung dan kolon dengan tindakan 

enema/lavement. Lamanya puasa berkisar antara 7 sampai 8 jam (biasanya 

puasa dilakukan mulai pukul 24.00 WIB). Tujuan dari pengosongan 

lambung dan kolon adalah untuk menghindari aspirasi (masuknya cairan 

lambung ke paru-paru) dan menghindari kontaminasi feses ke area 

pembedahan sehingga menghindarkan terjadinya infeksi pasca 

pembedahan. Khusus pada pasien yang membutuhkan operasi CITO 

(segera), seperti pada pasien kecelakaan lalu lintas, maka pengosongan 

lambung dapat dilakukan dengan cara pemasangan NGT (naso gastric 

tube).  
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5. Pencukuran daerah operasi 

 Pencukuran pada daerah operasi ditujukan untuk menghindari 

terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan karena rambut 

yang tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman dan juga 

mengganggu/menghambat proses penyembuhan dan perawatan luka. 

Meskipun demikian ada beberapa kondisi tertentu yang tidak memerlukan 

pencukuran sebelum operasi, misalnya pada pasien luka incisi pada 

lengan. Tindakan pencukuran (scheren) harus dilakukan dengan hati-hati 

jangan sampai menimbulkan luka pada daerah yang dicukur. Sering kali 

pasien diberikan kesempatan untuk mencukur sendiri agar pasien merasa 

lebih nyaman. Daerah yang dilakukan pencukuran tergantung pada jenis 

operasi dan daerah yang akan dioperasi. Biasanya daerah sekitar alat 

kelamin (pubis) dilakukan pencukuran jika yang dilakukan operasi pada 

daerah sekitar perut dan paha. Misalnya : apendiktomi, herniotomi, 

uretrolithiasis, operasi pemasangan plate pada fraktur femur, dan 

hemmoroidektomi. Selain terkait daerah pembedahan, pencukuran pada 

lengan juga dilakukan pada pemasangan infus sebelum pembedahan. 

6.   Personal Hygine 

  Kebersihan tubuh pasien sangat penting untuk persiapan operasi 

karena tubuh yang kotor dapat merupakan sumber kuman dan dapat 

mengakibatkan infeksi pada daerah yang dioperasi. Pada pasien yang 

kondisi fisiknya kuat dianjurkan untuk mandi sendiri dan membersihkan 

daerah operasi dengan lebih seksama. Sebaliknya jika pasien tidak mampu 
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memenuhi kebutuhan personal hygiene secara mandiri maka perawat akan 

memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan personal hygiene.  

7.  Pengosongan kandung kemih 

  Pengosongan kandung kemih dilakukan dengan melakukan 

pemasangan kateter. Selain untuk pengongan isi bladder tindakan 

kateterisasi juga diperlukan untuk mengobservasi balance cairan 

8.    Latihan Pra operasi  

 Berbagai latihan sangat diperlukan pada pasien sebelum operasi, 

hal ini sangat penting sebagai persiapan pasien dalam menghadapi 

kondisi pasca operasi, seperti : nyeri daerah operasi, batuk dan banyak 

lendir pada tenggorokan. 

 

2.4   Caring  

2.4.1 Defenisi 

Caring merupakan memberikan perhatian atau penghargaan kepada 

seorang manusia. 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, 2009).        

         Caring merupakan ideal moral dari keperawatan yang lebih dari sebuah 

exisestensial philosophy yang dipandang sebagai dasar spiritual. Caring sebagai 

esensi dari keperawatan yang berarti pertanggung jawaban hubungan antara 

perawat-klien. Caring merupakan proses bagaimana perawat mengerti kejadian 
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yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan suatu 

hal kepada orang lain sama seperti melakukan terhadap diri sendiri, memberi 

informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupan 

serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidup. Ada 5 konsep 

caring diantaranya mantaining belief, knowing, being with, doing for, enabling 

(Swanson, 1991).  

          Menurut Karo (2019) caring merupakan  salah satu aspek terpenting dari 

keperawatan, sebagai perawat yang mereka pedulikan dengan melakukan tugas, 

memegang tangan, dengan penuh perhatian. atau dengan benar-benar hadir. 

perawat peduli dengan memenuhi kebutuhan pasien, anggota keluarga, dan 

penyedia layanan kesehatan lainnya. Kepedulian lebih dari sekedar melaksanakan 

tugas, peduli adalah melakukan hubungan peduli transpersonal dengan pasien dan 

mengartikan orang lain. Keperawatan berkaitan dengan kesehatan promosi, 

mencegah penyakit, merawat kesehatan yang sakit dan memulihkan.  

           Menurut Roger (2014) caring melibatkan kebermaknaan hubungan, 

kemampuan untuk menjaga hubungan, dan komitmen untuk merespon orang lain 

dengan sensitivitas dan fleksibilitas. Pembelajaran yang baik tidak dapat 

dilepaskan dari aktivitas yaitu caring yang harus diwujudkan dalam praktek nyata 

nya karena sikap peduli tidak cukup diucapkan dengan kata- kata tanpa aksi nyata.  

          Menurut Watson (2006) caring merupakan sentral praktek keperawatan. 

Caring juga merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat 

bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap pasien. Caring 
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didefenisikan sebagai suatu cara pemeliharaan yang berpengaruh dengan 

menghargai orang lain, disertai perasaan memiliki tanggung jawab.  

         Menurut Mayeroff (1972) menjelaskan bahwa caring merupakan suatu 

proses yang memberikan kesempatan pada seseorang, baik pemberi asuhan 

maupun penerima asuhan untuk pertumbuhan pribadi. Aspek utama caring 

menurut Mayeroff meliputi pengetahuan, pengalaman, kesabaran, kejujuran, rasa 

percaya, kerendahan hati, harapan dan keberanian. Jika seseorang merawat orang 

lain dalam keadaan yang sangat berarti, akan membantu orang tersebut untuk 

tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya dalam konteks kehidupan manusia, caring 

menjadi salah satu cara untuk mengatur nilai nilai serta aktivitas disekitarnya, 

melayani orang lain dengan sikap caring akan membuat kehidupan orang lain 

lebih berarti. Caring merupakan memberikan perhatian atau penghargaan kepada 

seorang manusia, Caring sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang 

lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada 

orang lain dan perasaan cinta atau menyangi yang merupakan kehendak 

keperawatan (Potter & Perry ,2009).  

         Menurut Watson (2009) caring merupakan sebagai jenis hubungan dan 

transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk 

meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia dan dapat mempengaruhi 

kesanggupan pasien untuk sembuh. Caring merupakan salah satu sikap peduli 

terhadap pasien dan keluarga, caring juga bisa didefenisikan sebagai memberikan 

perhatian atau penghargaan terhadap manusia yang tidak mampu memnuhi 

kebutuhannya.  
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2.4.2 Konsep caring  

Watson dalam Potter & Perry (2009) nilai- nilai yang mendasari konsep 

caring meliputi: 

1. Konsep tentang manusia 

 Manusia merupakan suatu fungsi yang utuh dari diri yang 

terintegrasi (ingin dirawat, dihormati, mendapatkan asuha, dipahami,dan 

dibantu. Manusia pada dasarnya ingin merasa dimiliki oleh lingkungan 

sekitarnya merasa dimiliki dan merasa menjadi bagian dari kelompok atau 

masyarakat, dan merasa dicintai.  

2.  Konsep tentang kesehatan 

   Kesehatan merupakan keutuhan dan keharmonisan pikiran fungsi 

fisik dan fungsi sosial.Menekankan pada fungsi pemeliharaan dan adaptasi 

untuk meningkatkan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari  

3. Konsep tentang lingkungan 

Berdasarkan teori watson, caring dan nursing merupakan konstanta 

dalam seetiap keadaan masyarakat. Caring behavior tidak diwariskan 

dengan pengaruh budaya sebagai strategi untuk melakukan mekanisme 

koping terhadap lingkungan tertentu.  

4. Konsep tentang keperawatan  

Keperawatan berfokus pada promosi kesehatan pencegahan  

penyakit dan caring ditujukan untuk klien baik dalam keadaan sakit 

maupun sehat (Perry & Potter, 2009). 
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2.4.3 Bentuk pelaksanaan caring 

      Menurut Perry dan Potter (2009) caring merupakan hasil dan kultur, nilai-

nilai pengalaman, dan hubungan mereka dengan orang lain. Dalam memberikan 

asuham keperawatan, caring dapat terdiri dari beberapa bentuk antara lain.  

1.  Kehadiran  

   Kehadiran merupakan pertemuan dengan orang yang merupakan 

sarana untuk lebih mendekatkan dan menyampaikan manfaat caring. 

dengan.”ada di” tidak berarti hanya kehadiran fisik, tetapi juga termasuk 

komunikasi dan pengertian.Hubungan interpersonal dariistilah :’ada di” 

sepertinya bergantung pada fakta kalau perawat sangat memperhatikan 

klien.”ada dengan” juga merupakan hubungan interpersonal. Perawat 

memberiakn dirinya,yang berarti selalu bersedia dan ada untuk klien. 

Kehadiran, kontak mata, bahasa tubuh,nada suara,mendengarkan,serta 

memiliki sikap positif yang dilakukan perawat akan membentuk suatu 

suasana keterbukaan dan saling mengerti sentuhan.  

2. Setuhan  

 Sentuhan caring merupakan suatu bentuk komunikasi non verbal, 

yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan klien, 

meninggalkan harga diri, dan memperbaiki orientasi tentang kenyataan. 

Perlakuan yang ramah dan cekatan ketika melaksanakan prosedur 

keperawatan akan memberikan kenayamanan. Sentuhan dapat 

memberikan banyak pesan, oleh sebab itu harus digunakan secara 
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bijaksana. Sentuhan itu sendiri dapat menjadi masalah pada budaya 

tertentu yang dianut oleh klien maupun perawat.  

3.  Mendapatkan  

      Caring melibatkan interaksi interpersonal dan bukan sekedar 

percakapan resiprokal antara dua orang. Dalam suatu hubungan 

pelayanan perawatan membangun kepercayaan, membuka topik 

pembicaraan, dan mendengarkan apa yang diaktakan kien. 

Mendengarkan merupakan kunci karena hal itu menunjukkan perhatian 

penuh dan ketertarikan perawat. Mendengarkan Mendengarkan 

termasuk”mengerti” apa yang diakatakan klien, dengan memahami dan 

emngerti maksud klien serat memberiakn respon balik terhadap lawan 

bicaranya 

4. Memahami klien 

 Caring merupakan suatu proses memahami klien. Konsep tersebut 

terdiri atas pemahaman perawta terhadap klien tertentu dalam 

pemilihann intervensi berikutnya.Hubungan caring yang dibangun 

perawat, bersama-sama merupakan sumber-sumber yang berarti saat 

terajdi perubahan pada kondisi klinis.  

2.4.4  Komponen caring  

            Menurut Watson (2008) komponen caring ada 5 yaitu:  

1. Mengetahui (Knowing) adalah usaha untuk memahami orang lain 

merawat orang lain, dan interaksi antara perawat dengan pasien  
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2. Kehadiran (Being with) yaitu menghadirkan emosi ketika berasama orang 

lain. Hal ini meliputi kehadiran diri perawat untuk pasien, untuk 

membantu pasien, dan mengelola perasaan tanpa membebani pasien  

3. Melakukan (Doing for) yaitu nmelakukan tindakan untuk orang lain atau 

mendirikan pasien, mencakup tindakan antisipasi, kenyaman, 

menampilkan kompetensi dan keahlian, melindungi pasien dan 

menghargai pasien. 

4. Memampukan (Enabling) yaitu, memfasilitasi pasien untuk melewati 

masa transisi dengan berfokus pada situasi, memberikan informasi atau 

penjelasan, memberi dukungan, memahami perasaan pasien, 

menawarkan tindakan, dan memberikan umpan balik. 

5. Mempertahankan kepercayaan (Maintaining belief) yaitu 

mempertahankan kepercayaan pasien dengan memeprcayai kapasitas 

pasien, menghargai nilai yang dimiliki pasien, mempertahankan 

behaviors penuh pengharapan,dan selalu siap membantu pasien pada 

situasi apapun. 

Menurut Watson (2008) asumsi nilai caring meliputi :  

1. Perhatian dan cinta merupakan kekuatan kosmik yang paling universal, 

luar biasa, dan misterius, terdiri dari sumber energi diri sendiri dan 

universal.  

2. seringkali asumsi ini diabaikan, atau kita lupakan, meski kita tahu semua 

orang saling membutuhkan dalam mencintai dan peduli  
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3. Jika kemanusian kita bertahan dan jika kita ingin berevolusi menuju 

komunitas moral dan peradaban moral yang lebih penuh kasih, perhatian, 

masiawi, kita harus mempertahankan cinta dan perhatian dalam kehidupan 

kita, pekerjaan kita, serta duniawi kita.  

4. Keperawatan merupakan profesi yang peduli, kemampuannya untuk 

mempertahankan cita-cita, etik, dan kepeduliannya terhadap praktik 

profesional akan mempengaruhi perkembangan manusiawi.  

5. Sebagai permulaan, kita harus belajar bagaimana menawarkan kepedulian, 

cinta, pengampunan, kasih sayang, dan belas kasihan kepada diri kita 

sendiri dan sebelum kita dapat menawarkan perhatian dan cita yang tulus 

kepada orang lain.  

6. Kita harus memperlakukan diri kita sendiri dengan cinta kasih kelembutan 

dan martabat sebelum kita dapat menerima, menghargai,dan merawat 

orang lain dan masalah kesehatan mereka  

7.   Pengetahuan etika, kepedulian adalah esensi dari niali-nilai keperawatan, 

profesional, berkomitmen, dengan tindakan yang kompeten, ini adalah 

sumber yang paling utama dan menyatukan  

2.4.5 Theory of human caring   

  Menurut Watson (2008) filosofi humanistic dan sistem nilai memberi 

fondasi yang kokoh bagi ilmu keperawatan. Dasar dalam praktek keperawatan 

dibangun dari sepuluh caratitive faktor, yaitu 
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1. Membentuk sistem nilai humanistic- altruistuc. 

Pembentukan sistem nilai humanistic dan altruistic dapat dibangun dari 

pengal aman, belajar, dan upaya-upaya mengembangkan sikap 

humanis.Pengembangan nya dapat ditingkatkan dalam masa pendidikan. 

Melalui sistem nilai ini perawat dapat merasa puas karena mampu 

memberikan sesuatu kepada klien dan juga penilaian terhadap pandangan diri 

seseorang. Perawat harus memberikaan kebaikan dan kasih sayang, bersikap 

membuka diri untuk mempromosikan persetujuan terapi dengan klien.  

2. Menanamkan keyakinan dan harapan (faith-hope).  

Menggambarkan peran perawat dalam mengembangkan hubungan 

perawat dan klien dalam mempromosikan kesehatan dengan membantu 

meningkatkan behaviors klien dalam mencari pertolongan kesehatan. Perawat 

memfasilitasi klien dalam membangkitkan perasaan optimis, harapan, dan rasa 

percaya dan mengembangkan hubungan perawat dengan klien secara efektif. 

Faktor ini merupakan gabungan dari nilai humanistic-altruistic, dan juga 

memfasilitasi asuhan keperawatan yang holistik kepada klien.  

3. Mengembangkan sensitiviats untuk diri sendiri dan orang lain.  

Perawat belajar memahami perasaan klien sehingga lebih peka, murni 

dan tampil apa adanya.Pengembangan kepekaan terhadap diri sendiri dan 

dalam berinteraksi denagn orang lain.Perawat juga harus mampu memberikan 

kesempatan kepada oranglain untuk mengekspresikan perasaan mereka. 

Membina hubungan saling percaya dan saling bantu (helping- trust).  
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4. Meningkatkan hubungan saling percaya dan membantu.  

Untuk membina hubungan saling percaya dengan klien dan perawat 

menunjukkan sikap empati, harmonis, jujur dan tebuka , hangat serta perawat 

harus dapat berkomunikasi terapeutik yang baik.  

5. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif.  

Perawat harus menerima perasaan orang lain serat memahami 

behaviors mereka dan juga perawat mendengarkan segala keluhan. Blains juga 

mengemukakan bahwa perawat harus siap untuk perasaan negative, berbagi 

persaan duka cita, cinta dan kesedihan yang merupakan pengalaman yang 

penuh resiko  

6. Menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan.  

Perawat menerapkan proses keperawatn secara sistematis memecahkan 

masalah secara ilmiah,dalam menyelenggarakan pelayanan berfokus klien. 

Proses keperawatan seperti halnya proses penelitian yaitu sistematis dan 

terstruktur.  

7. Meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. 

Faktor ini merupakan konsep yang penting dalam keperawatan untuk 

membedakan caring dan curing. Bagaiamana perawat menciptakan situsai 

yang nyaman dalam memberikan pendidikan kesehatan.Perawat memberi 

informasi kepada klien, perawat memfasilitasi proses ini dengan memberikan 

pendidikan kesehatan yang di desain supaya dapat memampukan klien 
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memenuhi kebutuhan pribadinya, memberikan asuhan yang mandiri, 

menetapkan kebutuhan personal.  

8. Menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi, memperbaiki mental, 

sosiokultural, dan spritual. 

Perawat harus menyadari bahwa lingkungan internal dan eksternal 

berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi penyakit klien. Konsep yang 

relevan dengan lingkungan internal meliputi kepercayaan, sosial budaya, 

mental dan spritual klien. Sementara lingkungan yang estetik. bahwa perawat 

harus dapat menciptakan kebersamaan, keindahan, kenyamanan, kepercayaan, 

dan kedamaian.  

9. Membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusi. 

Perawat membantu memenuhi kebutuhan dasar klien meliputi 

kebutuhan biofisik, psikofisik, psikososial, dan kebutuhan interpersonal. Dan 

perawat melakukannya dengan sepenuh hati.  

10. Mengembangkan faktor kekuatan eksistensial- fenomenologis, dan dimensi 

spritual.  

Fenomenologis menggambarkan situasi langsung yang membuat 

orang memahami fenomena tersebut. Watson menyadari bahwa hal ini 

memang sulit dimengerti.Namun hal ini akan membawa perawat dapat 

membantu seseorang dalam untuk memahami kehidupan dan kematian dengan 

melibatkan kekuatan spritual. Dari sepuluh caratative factor tersebut caring 

dalam keperawatan menyangkut upaya memperlakukan klien secara 

manusiawi dan utuh sebagai manusia yang berbeda dari manusia lainnya 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

38 

2.4.6  Perawat yang memiliki sifat caring  

            Morison (2009) terdapat gambaran ideal tentang perawat yang memiliki 

sifat caring. Berikut ciri-ciri profil seorang perawat yang memiliki sifat caring.  

1.  Kualitas pribadi  

Perawat yang memiliki sikap caring adalah perawat yang 

tampaknya memiliki banyak kualitas.Mereka adalah orang- orang yang 

baik, tulus, berpengetahuan,sabar dan tenang, memiliki rasa humor, 

penolong, jujur santai asertif, penuh kasih sayang, berpengalaman dan 

fleksibel memiliki watak yang menyenangkan, toleran, pengertian.  

2.  Gaya kerja klinis  

Di lingkungan kerja, perawat yang bersifat caring tampaknya 

memperlakukan pasien sebagai individu dan mencoba mengidentifikasi 

kebutuhan pasien.Diri mereka teratur, mendahulukan kepentingan pasien 

dan dapat dipercaya dan terampil.  

3. Pendekatan Interpersonal  

Dalam hubungan mereka dengan orang lain, perawat yang bersifat 

caring tampaknya bersifat empati dan mudah didekati, serta mau 

mendengarkan orang lain. Pendekatan bersifat peka, mudah bergaul dan 

sopan,serta berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. 

4.  Tingkat motivasi  

Perawat yang bersifat caring senantiasa mempunyai waktu untuk 

orang lain.  
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5.  Penggunaan waktu  

Perawat yang bersifat caring senantiasa mempunyai waktu untuk 

orang lain 

Menurut Karo (2019) membagi caring behavior perawat dalam 5 kategori, 

yakni:  

1.  Caring merupakan sebuah sikap, hubungan pribadi dengan pasien 

a. Menunjukkan rasa empati, cinta dan rasa hormat kepada pasien  

b. Peka terhadap kebutuhan pasien dan kondisinya  

c. Menunjukkan kasih sayang dan berempati dengan pasien  

d. Membangun kepercayaan hubungan dengan pasien  

e. Menunjukkan rasa penuh perhatian ketika pasien menceritakan  

tentang masalahnya  

f. Menyapa dan memperkenalkan diri kepada pasien  

g. Menjadi peka dan penuh perhatian diri kepada pasien  

2. Caring merupakan membuat sifat yang sensitive dan responsif terhadap 

kebutuhan pasien  

a. Memberikan penguatan kepada pasien dan keluarganya  

b. Tanggap kebutuhan pasien dengan cepat  

c. Memberikan informasi tentang keperawatan  

d. Mendampingi pasien ketika menjalani pengobatan  

e. Memberikanpendidikan kesehatan kepeda padien,anggota keluarga 

pasien  

f. Mengijinkan pasien dan anggota keluarga untuk melakukan ritual   
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       Ibadah kepeda pasien 

g. Menanggapi pertanyaan tentang kondisi pasien  

h. Bertanya tentang kemampuan pasien dan keluarga pasien  

i. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan mem 

      Intapertolongan 

j. Memuji dan mendukung pasien  

3.   Caring merupakan pengasuhan dan ada selalu bersama pasien  

a. Hadir buat pasien jika pasien membutuhkan kehadiran perawat  

b. Memandikan paien kapan pun dia butuhkan  

c. Memberi makan pasien  

d. Melatih kesabaran ketika mengambik keputusan bersama pasien dan 

keluarga pasien 

e.    Khawatir ketika kondisi pasien memburuk  

f.   Kecewa ketika pasien tidak mengikuti pengobatan dan   perawata 

g. Memberikan caring dan suportif kepada pasien  

h. Mendukung dan memotivasi kemampuan pasien  

4. Caring menunjukkan perhatian, belas kasih dan empati terhadap pasien  

a. Menunjukkan rasa kasih sayang, empati, dan pelayanan yang tulus 

ketika merawat pasien  

b. Peka terhadap kebutuhan pasien  

c. Membantu pasien dengan tulus dan pertolongan yang sungguh- 

sungguh  

d. Memberikan kontak mata, senyum dan intonasi suara yang baik  
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      Ketika kita berbicara 

e. Menghormati pilihan pasien dan keluarga pasien  

f. Berbicara dengan informasi- informasi positif kepada pasien  

g. Mengerti dan empati dengan pasien dan keluarganya  

h. Mendengra keluhan pasien dan keluarga pasien  

5. Caring adalah tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pasien,  

menunjukkan penerimaan dan mengakui pasien.  

a.  Memberikan kenyamanan dan sentuhan terapi kepada pasien  

b. Berkomunikasi dengan terbuka kepada pasien dan keluarganya  

c. Menunjukkan sikap yang tidak bersifat menghakimi terhadap 

pasien  

d. Menerima pasien apa adanya  

e. Mendengarkan dengan serius kebutuhan dan keinginan pasien  

f. Bersikap jujur dalam menjawab pertanyaan yang ditanya oleh 

pasien tentang perkembangan kesehatannya  

g. Memberikan umpan balik ketika pasien dan keluarga bertanya  

        tentang kondisi pasien 

2.4.7   Konsep caring untuk manusia  

            Menurut Mayeroff (1990) mengemukakan konsep caring untuk orang lain 

dan untuk diri sendiri, yakni: 

1. Caring untuk orang lain  

Untuk merawat orang lain, perawat harus bisa mengerti orang lain 

dan dunianya seolah olah perawat ada didalamnya. Perawat harus bisa 
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melihat apa adanya, dengan matanya apa dunia orang lain seperti dunia 

perawat tersebut dan bagaimana perawat melihat dirinya sendiri . Alih- 

alih hanya memandang orang lain dengan cara terpisah dari luar seolah 

olah orang lain adalah spesimen, perawat harus bisa bersama orang 

tersebut di dunianya, “ pergi” ke dunia orang tersebut untuk merasakan 

dari “ dalam” bagaimana kehidupannya, apa yang dia perjiangkan dan apa 

yang dia buyuhkan untuk tumbuh.  

2. Caring untuk diri sendiri  

Mungkin seseorang acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri, namun 

seseorang harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, menggunakan 

dirinya sendiri sebagai sesuatu, jadi seseorang harus peduli untuk dirinya 

sendiri untuk tumbuh, peduli akan diri sendiri adalah bagian dari caring.  

Kedua, caring terhadap diri sendiri adalah memperhitungkan 

kebutuhan diri sendiri untuk merawat sesuatu atau seseorang di luar diri 

sendiri. Seseorang hanya dapat memenuhi diri sendiri dengan melayani 

orang lain atau sesuatu yang terpisah dari dirinya sendiri, dan jika 

seseorang tidak dapat caring kepada siapa pun atau apa pun yang terpisah 

dari dirinya tidak dapat caring pada dirinya sendiri. 

2.4.8 Faktor - faktor yang mempengaruhi caring behaviors perawat  

1. Lingkungan kerja  

Menurut Suryani (2010) lingkungan kerja yang nyaman akan 

menimbulkan kenyamanan dalam bekerja pada perawat sehingga 

memungkinkan perawat untuk menerapkan caring behaviornya. 
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menyebutkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif 

terhadap caring behavior seorang perawat, lingkungan kerja yang baik dapat 

menciptakan tingginya caring behavior perawat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan keperawatan. 

Lingkungan kerja tidak hanya terpaku pada lingkungan fisik saja, 

namun lebih dari itu, iklim kerja yang kondusif, kepemimpinan yang afektif, 

kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan pemberian upah atau 

penghasilan dapat berdampak pada meningkatnya kinerja dan motivasi 

perawat untuk menerapkan caring. Yang bertujuan untuk melihat hubungan 

yang signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan pelaksanaan caring 

behaviors perawat. 

2. Pengetahuan dan penelitian  

Seperti telah disebutkan, bahwa caring tidak tumbuh dengan sendirinya 

di dalam diri seseorang tetapi timbul berdasarkan nilai-nilai, lebih dari itu, 

iklim kerja yang kondusif, kepemimpinan yang afektif, kesempatan untuk 

meningkatkan jenjang karir dan pemberian upah atau penghasilan dapat 

berdampak pada meningkatnya kinerja dan motivasi perawat untuk 

menerapkan caring. Yang bertujuan untuk melihat hubungan yang 

signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan pelaksanaan caring 

behaviors perawat.  

3.      Motivator  

Faktor motivator adalah faktor-faktor yang mendorong semangat guna 

mencapai kinerja yang lebih tinggi dan pekerjaan dengan mutu yang lebih 
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baik, yang termasuk dalam faktor motivator adalah pencapaian, pengakuan, 

sifat pekerjaan, tanggungjawab, dan kemajuan. Motivasi merupakan sesuatu 

yang berasal dari internal yang dapat menimbulkan dorongan/semangat 

untuk bekerja keras. Selain itu juga mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan salah satu ukuran yang ada pada seseorang untuk menghasilkan 

suatu behaviors yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan produktifitas 

karena didukung oleh motivasi yang baik dari perawat termasuk motivasi 

dalam menerapkan perilaku caring. 

4. Lama kerja  

Lama tidaknya seseorang dalam memberikan pelayanan keperawatan 

juga merupakan faktor penyebab baik buruknya kinerja seseorang perawat. 

Semakin lama seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan sendirinya 

pengalaman yang didapatkannya semakin banyak pula. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara masa kerja dengan caring behavior perawat. Masa kerja dapat 

mempengaruhi sikap dan behaviors seseorang dalam menunjukkan 

kinerjanya.  

Lama kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu 

bekerja di suatu tempat. Pengalaman adalah guru yang baik mengajarkan 

kita apa yang telah kita lakukan baik itu pengalaman baik atau pengalaman 

buruk, sehingga kita bisa memetik hasil dari pengalaman tersebut. Semakin 

lama bekerja semakin banyak pengalaman dan pelajaran yang dijumpai 

sehingga sudah mengerti apa keinginan dan harapan (Supriatin, 2009). 
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2.4.9   Caring dalam pelayanan keperawatan  

              Menurut Laschinger et al (2011) mengatakan pengaruh caring dapat 

ditunjukkan dalam kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat, dan 

diharapkan oleh pasien dalam praktik pelayanan keperawatan.Penampilan sikap 

caring merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepuasan pasien akan 

pelayanan keperawatan dan menghindar tanggung gugat pasien.  

          Kusmiran (2015) kualitas caring merupakan tingkat laku verbal dan non 

verbal yang ditunjukkan oleh perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. 

Secara konseptual proses caring perawat meliputi empat tahap yaitu:  

1. Kesadaran dalam diri perawat akan adanya kebutuhan perawatan diri dari 

orang lain, kesadaran akan adanya pengalaman orang yang dapat diberikan 

dalam hubungan perawat dengan pasien  

2. Ketika perawat menyadari akan kebutuhan perawatan diri orang lain, 

kemampuan untuk mensejahterakan orang lain dan kesedihan perawat 

dengan caring untuk diberikan kepada orang lain.  

3. Tindakan perawat untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain dan 

memiliki nilai esensi dalam memberikan perawatan kepada orang lain. 

4. Aktualisasi pengalamaa caring merupakan hasil akhir dan proses caring. 

2.4.10   Caring behavior perawat  

             Watson dan Lea (1997) Daftar dimensi caring ( Caring Dimensions 

inventory= CDI) merupakan instrumen yang dikembangkan untuk meneliti 

perilaku Perawat. Daftar dimensi perawat antara lain:  
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1. Membantu klien ADL 

2. Membuat catatan keperawatan mengenai klien  

3. Merasa bersalah/ menyesal kepada klien  

4. Memberiakan pengetahuan kepada klien sebagai individu  

5. Menjelaskan prosedur klinik  

6. Berpakaian rapi ketika bekerja dengan klien  

7.  Duduk dengan klien  

8. Mengidentifikasi gaya hidup klien  

9. Melampirkan kondisi klien kepada perawat senior 

10. Bersama klien selama prosedur klinik  

11. Bersikap manusiawi dengan klien  

12. Mengorganisir pekerjaan dengan perawat lain untuk klien  

13. Mendengarkan klien  

14. Konsultasi dengan dokter mengenai klien  

15. Menganjurkan klien mengenai aspek self care  

16. Melakukan sharing mengenai masalah pribadi dengan klien  

17. Memberikan informasi mengenai klien  

18. Menguku tanda vital klien  

19. Menempatkan kebutuhan klien sebelum kebtuhan pribadi  

20. Bersikap kompeten dalam prosedur klinik  

21. Melibatkan klien dalam perawatan  

22. Memberikan jaminan mengenai prosedur klinik  

23. Memberikan privacy kepda klien  
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24. Bersikap gembira dan klien  

25. Mengobservasi efek medikasi kepada klien  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep  

  Modal konseptual, kerangka konseptual dan sekema konseptual dalalah suatu 

pengorganisasian fenomena yang kurang normal dari pada teori. Seperti teori, 

model konseptual berhubungan dengan adstaksi (konsep) yang berdasarkan 

relevansinya dengan tema umum (Polit & Beck,2012).  

 Bagan 3.1  Kerangka Konseptual penelitian Gambaran Caring Behavior    

Perawat dan tingkat Ancietas Pasien Pre Operasi di Rumah 

Sakit Tahun 2020 
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Caring behavior 

1. Sikap hubungan pribadai  

2. Sifat yang sensitive  dan responsif   

3. Caring merupakan Pengasuhan  

4. Perhatian  belaskasihan  

5. Kesejahteraan dengan menunjukkan 

penerimaan  

 

 

Tingkat kecemasan     

1. Ancietas ringan 

2. Ancietas  sedang 

3. Ancietas berat    

5. Panik 

 
Konsep caring 

1. Kesehatan 

2. Lingkungan 

3. Keperawatan 

 

 Faktor mempengaruh 

caring behavior 
1. Faktor individu (umur, 

      Jenis kelamin,pendidikan) 

2. Faktor psiologis 

3. Organisai ( pekerjaan) 

 

 

 

 Consep caring 
1. Caring untuk      

orang lain 

2. Caring untuk diri 
sendiri 

 

 Sepuluh 

Caratitive  

faktor 

 

 Faktor 

mempengaruhi 

cemas 

1. Eksternakl 

2. Internal 

3. Finansial 

4. Obat 
5. Dukumhga    

     sosal 

budaya 

 
Tanda dan 
gejala cemas 

1. Respon fisik 

2. Respon 

kognitif 

 

Proses caring 
behavor 

1. Kowing 

2. Being with 

3. Doing for 
4. Enabling 

5. Maintaning 

belife 

 

Bentuk pelaksanann 

carinng 

1. Kehadiran 

2. Sentuhan  
3. Mendapatkan  

4. Memahami  

klien 
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1.Sangat baik 

2.Baik 

3.Cukup 

4. Kurang 
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Keterangan: 

 

       :  Variabel yang di teliti 

 

 

 

                                               :  Variabel yang tidak di teliti 

 

 

 

                                   :  Menghubungkan antar variabel 

 

 

3.2 Hipotesa Penelitian 

 

        Hipotesa adalah prediksi, hampir selalu merupakan prediksi tentang 

hubungan antar variabeal. Hipotesa ini di perediksi disa menjawab pertanyaan. 

Hipotesa kadang-kadang menikuti dari kerangka teoritis. Validitas teori di 

evaluasi melalu pengujian hipotesa ( Polit & Beck, 2012).Dalam penelitian ini 

peneliti tidak menggunakan hipotesis karena penelitian ini dilakukan dengan 

metode systematic review . 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.   Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan suatu rencana dalam melakukan sebuah 

penelitian yang mampu mengendalikan  faktor-faktor yang dapat mengganggu 

hasil yang di inginkan sebuah penelitian (Grove, Gray, dan Burns, 2015).  

Jenis rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian sistematik review. Penelitian sistematik review adalah 

menulis ringkasan berdasarkan masalah penelitian (Polit & Beck, 2012). 

Sistematik review ini  akan diperoleh dari penelusuran artikel penelitian-penelitian 

ilmiah dari rentang tahun 2000-2020 dengan menggunakan data base Google 

Schoolar dan Proquest dengan kata kunci caring behavior perwat , tingkat ancietas, 

pre operasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran caring behaviour 

perawat dan tingkat ancietas pasien pre operasi. Rancangan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi  gambaran caring behavior perawat dan tingkat ancietas pasien 

pre operasi di Rumah Sakit Tahun 2020. 

 

4.2.      Populasi dan  Sampel  

4.2.1   Populasi dan sampel 

    Populasi merupakan keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang 

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tersebut (Polit & Beck, 2012. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal yang terdapat di google 

scholar maupun proquest dengan kata kunci caring behavior perawat, tingkat 

ancietas, pasien pre operasi. Dalam pencarian, ditemukan sekitar 790 artikel 
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terkait tingkat ancietas dan 548 artikel terkait caring behavior perawat di rumah 

sakit. 

4.2.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari elemen populasi. Sampling adalah proses 

menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Polit & 

Beck, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah jurnal yang telah di seleksi oleh 

peneliti dan memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah systematic review 

yang akan memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut. 

1. Menggunakan dan menjelaskan metode perncarian sistemmatis 

2. Hanya di terbitkan dalam bahasa inggris 

3. Review dalam jurnal keperawatan internasional 

4. Jurnal di publikasiakan dalam rentang waktu 2000-2020 

5. Perilaku caring keperawatan di rumah sakit bersama dengan pasien pre 

operasi 

6. Perilaku caring keperawatan di rumah sakit terhadap kecemasan pasien pre 

operasi 

7. Pasien di rumah sakit sebelum melakukan operasi 

8. Pasien di rumah sakit pos operasi  

9. Tingkat kecemasan pasien pos operasi di rumah sakit 
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4.3 Defenisi operasional 

Defenisi operasional adalah berasal dari seperangkat prosedur atau 

tindakan progesif yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukan adanya atau tingkat eksistensi satu variabel ( Grove, 2015). 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional Gambaran Caring Behavior dan Tingkat     

Kecemasan Pasien Pre Operasi di Rumah Sakit Tahun 2020 
Variabel           Defenisi        Indikator      Alat Ukur   Skor  

Caring 

Behavior 

Caring behavior 

merupakan 
tindakan 

pelayanan 

seseorang yang 

bersumber dari 
ketulusan hati 

yang 

mencerminkan 

perhatian, kasih 
sayang, rasa 

peduli, mau 

mendengarkan 

dan bersikap 
empati pada 

pasien.  

 

Bentuk pelaksanaan 

caring behavior: 
1. Kehadiran  

2. Mendengarkan 

3. Sentuhan 

4. Memahami 

Sistematik 

review :     
Jurnal 

 

Sangat 

baik 
Baik 

Cukup 

Kurang  

 

Tingkat 

Kecemasan 

Tingkat 

kecemasan pre 

operasi adalah 
kecemasan rasa 

takut, kuatir 

yang berlebihan 

dengan 
memikirkan hal-

hal yang belum 

jelas terjadi 

yang tampak 
dengan ekspresi 

gelisah dan 

tegang. 

Tingkat kecemasan 

1. Kecemasan 

berat  
2. Kecemasan 

sedang 

3. Kecemasan 

ringan 
4. Panik  

 

Sistematik       

review : 

Jurnal 
 

  Ringan 

  Sedang 

  Berat 
   Panik 

      

    

 

 

4.4  Instrumen Penelitian  

 

Instrumen penelitian merupakan bagian dari pengumpulan data yang ketat 

dalam sebuah penelitian. Instrumen yang dirancang berupa instrumen yang 

dimodifikasi, dan instrumen utuh yang di kembangkan oleh orang lain (Creswell, 

2009). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jurnal yang di peroleh 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

53 

dari penelusuran artikel penelitian-penelitian ilmiah dari rentang tahun2000-2020 

dengan menggunakan data base Google Schoolar dan Proques yang kembali di telaah 

dalam bentuk systematic review. Dari 20 artikel, pada variable ancietas instrument 

yang di gunakan adalah The Hemilton Skala HAM-A(3), Amsterdam Pre operatif(1), 

State Trait Anxiety Inventory STAI (5), Anxiety Specific to Surgery Question(1) dan 

pada variable caring behavior instrument yang di gunakan adalah Thai Nurses Caring 

Behavior TNCB(2), Caring Behavior Inventory CBI(3), Nursing Care Quality Questi 

Qnaliti PSNCQQ(1), Caring Behavior Assessment Scale(1), The Quality Caring 

Model QCM (1), Service Behaviors Questionnaire (1), Caring Nurse Patient 

Interactionnaire Scale Nurse (1). 

 

4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1  Lokasi Penelitian  

Penulis tidak akan melakukan penelitian di sebuah tempat, karena 

penelitian ini merupakan sistematik review.Penelitian dilakukan dengan 

melakukan pencarian artikel melalui database Google Scholar dan Proquest .Dari 

20 artikel yang dibahas atau ditelaah oleh peneliti, jurnal tersebut berasal dari 

berbagai negara antara lain, Iran (3), Indonesia (2), Yordania (1), Sepanyol(1), 

Ethiopia(1), Cina(1), Filipina(2), Eropa (1),Turki (1), Irak (1), Pakistan (1), India 

(1), Rawalpindi (1), India (1), Hongaria (1),Nigeria (1). 

 

4.5.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni Tahun 2020. 

Keterbatasan penelitian ini adalah penulis tidak dapat langsung terjun ke lapangan 
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untuk melakukan penelitian gambaran caring behavior perawat dan tingkat 

ancietas pasien pre operasi dikarenakan dampak dari Covid-19 di seluruh dunia 

sehingga penulis melakukan metode systematic review. 

 

4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

4.6.1 Pengambilan data  

Pengumpul data adalah peroses perolehan subjek dan pengumpulan untuk 

suatu penelitian. Langkah-langkah aktual untuk mengumpulkan data sangat 

spesifik untuk setiap studi dan bergantung pada teknik desain  dan pengukuran 

penelitian ( Grove, 2014). Pengambilan data diperoleh dari data sekunder 

berdasarkan hasil atau temuan peneliti dalam membaca dan menelaah beberapa 

jurnal dalam bentuk sistematik riview. 

Pengambilan data diperoleh dari data sekunder berdasarkan hasil atau temuan 

peneliti dalam membaca dan menelaah beberapa jurnal dalam bentuk systematic 

review, dengan tahapan proses Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta –Analisys (PRISMA) yaitu mendefinisikan criteria kelayakan, 

mendefinisikan sumber informasi, pemilihan literatur, pengumpulan data dan 

pemilihan item data. 
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4.7 Kerangka Operasional  
 

Bagan 4.2 Kerangka Operasional Gambaran Caring Behavior dan Tingkat 

Kecemasan pasien Pre Operasi di Rumah Sakit  Tahun 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Analisa Data  

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

mengungkap fenomena, melalui berbagai macam uji statistik. Statistik merupakan 

alat yang sering dipergunakan pada penelitian kuantitatif. Salah satu fungsi 

statistik adalah menyederhanakan data yang berjumlah sangat besar menjadi 

informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca untuk membuat 

keputusan, statistik memberikan metode bagaimana memperoleh data dan 

menganalisis data dalam proses mengambil suatu kesimpulan berdasarkan data 

tersebut (Nursalam, 2014). 

Analisa data yang dilakukan adalah membaca serta menelaah semua 

artikel yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dirangkum dan ditarik 

kesimpulannya oleh peneliti. 

 

  Etik dan ijin penelitian             Seleksi study 

        Hasil telaah jurnal 

 

          Pembahasan 

 

         Kesimpulan        Seminar hasil 
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4.9 Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian khususnya jika subjek penulis adalah 

manusia, maka peneliti harus memahami hak dasar manusia. Secara umum prinsip 

etinya adalah prinsip manfaat, menghargai hak-hak subjek dan prinsip keadilan 

(Nursalam, 2016). Etik membantu dalam merumuskan pedoman etis atau norma-

norma yang diperlakukan dalam kelompok masyarakat, termasuk masyarakat 

professional. Sedangkan etik dalam penelitian menunjukan pada prinsi-prinsip etis 

yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian.Peneliti akan memberikan 

penjelasan kepada calon  responden tentang tujuan peneliti. Responden 

dipersilahkan untuk menandatangani informed consent karena menyetujui menjadi 

responden. 

Kerahasiaan mengenai data responden di jaga dengan tidak menulis nama 

responden pada instrument tetapi hanya menulis inisial yang digunakan untuk 

menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan Kerahasiaan informasi 

responden (confidentiality) dijamin oleh penulis dan hanya kelompok data tertentu 

saja yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian atau hasil riset.   

Menurut Polit & Beck (2012), ada tiga prinsip etika primer yang menjadi 

standar perilaku etis dalam sebuah penelitian, antara lain : 

1. Beneficence adalah prinsip etik yang menekankan peneliti untuk 

meminimalkan bahaya dan memaksimalkan manfaat. Peneliti harus 

berhati-hati menilai risiko bahaya dan manfaat yang akan terjadi. 

2. Respect for human dignity adalah prinsip etik yang meliputi hak untuk 

menentukan nasib serta hak untuk mengungkapkan sesuatu. 
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3. Justice adalah prinsip etik yang meliputi hak partisipan untuk menerima 

perlakuan yang adil serta hak untuk privasi (kerahasiaan). 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus mengajukan 

ijin etik dan mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) STIKes Santa Elisabeth Medan.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Seleksi Studi 

    

Bagan  5. 3.  Tingkat Ancietas Pasien Pre Operasi Di Rumah Sakit Tahun   

2020 

 

IDENTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

SCREENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIGIBILITY  

 

 

 

 

 

 

                                            

   INCLUDED 

 

 

 

 

   Alur Penyeleksian Data Studi 

N = 500 artikel penelitian 

berdasarakan penelusuran   

Proques 

N = 348 Artikel yang di kumpulkan oleh peneliti 

N=209 Atikel peneliti di 

seleksi melalui pemilihan 

abstrak yang sesuai 

N= 30 full text artikel dikaji apakah 

memenuhi persyaratan atau 

kelayakan abstrack yang sesuai 

179 artikel penelitian tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi 

N= 10 penelitian termasuk kriteria inklusi 

 

N= 20 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan kriteria 

inklusi 

N: artikel penelitian 

berdasarakan penelusuran 

Googel  Secolar 290   
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Bagan  5.4. Caring Behavior Perawat  di Rumah Sakit Tahun 2020 

 

 

IDENTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

SCREENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIGIBILITY   

 

 

 

 

 

 

                     

 

  INCLUDED 

 

 

 

                                                               

Alur Penyeleksian Data Studi 

 

 

 

 

 

 

N = 400 artikel penelitian 

berdasarakan penelusuran   

Proques 

 

N = 415 Artikel yang di kumpulkan oleh 
peneliti 

 

 N= 20 full text artikel 

dikaji apakah memenuhi 

persyaratan atau kelayakan 

abstrack yang 

 

N=204 Atikel peneliti di 

seleksi melalui pemilihan 

 

N= 16 penelitian termasuk kriteria inklusi 

 

 N = 4 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan kriteria 

inklusi 

 

140 artikel penelitian 

tidak sesuai dengan 

criteria inklusi 

 

N = 248 artikel penelitian 

berdasarakan penelusuran 

Googel  Secolar   
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5.1.1 .  Seleksi study tingkat ancietas pasien pre operasi di ruamah sakit tahun 2020 

 

Tabel 5.2 Tabel Tingkat Ancietas Pasien Pre Operasi Di Rumah Sakait Tahun  2020 

No Judul Tujuan Design Sampel Instrument Hasil Rekomendasi 

1  Pre-

Operative 

Anxiety in 
Patients at 

Tertiary 

Care 

Hospital, 
Peshawar, 

Pakistan( 

PAKISTAN) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 
menilai tingkat 

kecemasan di 

antara pasien pra 

operasi. 

 deskriptif 

kuantitatif 

70 partisipan 

pasien dewasa 

yg menjalani 
operasi 

Kuesioner 

yang diadopsi 

sendiri terdiri 
dari kecemasan 

Hamilton 

skala  

Dari semua 70 peserta 

2,9% tidak memiliki 

kecemasan, 30,0% 
memiliki kecemasan 

ringan, 42,9% memiliki 

kecemasan sedang, 12,9% 

memiliki 
Kecemasan berat dan 

11,4% memiliki 

kecemasan yang sangat 

tinggi 

Tingkat kecemasan pasien bervariasi dari ringan 

hingga sedang, berat dan sangat parah. Berbagai 

faktor seperti gender, 
tingkat pendidikan peserta dan jenis operasi 

mempengaruhi tingkat kecemasan. Khawatir tentang 

rasa sakit dan ruang operasi 

lingkungan juga mempengaruhi tingkat 
kecemasanstudi ini juga membahas beberapa 

rekomendasi untuk mengurangi kecemasan pada pra 

operasi pasien 

2 Patients’ 
anxiety 

during the 

perioperative 

care from 
the 

point of 

view of the 

nursing staff 

and 

patients(HO

NGARIA 

Tujuan dari 
penelitian ini 

adalah untuk 

menguji faktor 

sosial-demografi 
seperti apa 

mungkin 

memiliki 

pengaruh pada 

tingkat 

kecemasan 

pasien. 

statistik 
deskriptif 

dan 

deduktif 

70 pasien yang 
menjalani 

operasi 

Metode 
penelitian ini 

adalah dalam 

bentuk 

kuesioner 
(Amsterdam 

pre operatif 

APAIS) 

 

Pada 67% kasus, tingkat 
kecemasan pasien 

dianggap sebagai 

tingkat abnormal. Tingkat 

kecemasan tidak 
menunjukkan hubungan 

signifikan dengan 

cara-cara mempraktikkan 

agama, dengan status 

perkawinan dan dengan 

operasi sebelumnya, tetapi 

itu terkait dengan fakta 

dengan siapa pasien 
tinggal bersama (p ≤ 

0,014) 

Peran mengurangi kecemasan pra operasi pasien 
harus 

ditekankan dan di mana latar belakang keluarga yang 

tepat juga berperan penting 

bagian. Masa perawatan di rumah sakit sebelum 
operasi cukup singkat dan menyusui 

intervensi menjadi pekerjaan rutin. Perawat tidak 

sepenuhnya sadar sampai sejauh mana 

pasien dikonsumsi dengan kecemasan sehubungan 

dengan intervensi keperawatan. 
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3 A Study to 

Determine 

the Level of 

Anxiety 
among the 

Patients 

Undergoing 

Surgery at 
Tertiary 

Care 

Hospital(IN

DIA) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menentukan 

tingkat 
kecemasan dan 

untuk mengelola 

perencanaan 

kesehatan di 
anatara pasien 

yg menjalani 

operasi 

Penelitian 

kuantitatif 

non 

eksperime
ntal 

30 pasien yg 

akan dewasa 

menjalani 

operasi 

skala peringkat 

kecemasan 

Hamilton 

(HAM-A). 
 

Hasilnya mengungkapkan 

bahwa (46,67%) pasien 

pra operasi memiliki 

sedang kecemasan, 
(23,33%) mengalami 

kecemasan parah, (20%) 

kecemasan ringan dan 

(10%) mengalami sangat 

Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis 

dengan menggunakan deskriptif dan 

statistik inferensial. Hasilnya mengungkapkan 

bahwa klien memang memiliki 100% pengetahuan 
tentang 

prosedur pembedahan dan hasilnya untuk itu tingkat 

kecemasan mereka meningkat.   

4 Prevalence 

Of 
Preoperative 

Anxiety And 

Its Causes 

Among 
Surgical 

Patients 

Presenting 

In 
Rawalpindi 

Medical 

University 

And Allied 
Hospitals, 

Rawalpindi(

RAWALPIN

DI) 

Tujuan dari 

penelitian ini 
adalah untuk 

menentukan 

Prevalensi dan 

faktor-faktor 
yang 

menyebabkan 

kecemasan pada 

periode pra 
operasi pada 

pasien yang 

menjalani mayor 

prosedur operasi 
elektif 

 

multi-

centered 
Study 

cross 

sectional 

363 pasien  

yang akan 
melakukan 

operasi 

Skala analog 

visual (VAS) 
digunakan 

untuk 

mengukur 

kecemasan(Stat
e Traith 

Anxiety 

Invertory 

STAI) 
. 

Di antara alasan umum 

untuk 
kecemasan preoperatif 

pada responden adalah 

ketakutan 

operasi ditunda 240 
(69,9%), Nakedness on 

meja operasi 207 (57,7%) 

Tidak bangun dari 

operasi 194 (54%), 
Ketidakmampuan untuk 

membayar tagihan rumah 

sakit 193 

(53,8%) 
 

Pasien dalam pengalaman pengaturan kami 

tingkat kecemasan pra operasi yang sangat tinggi 
 

5 Preoperative 

Anxiety and 
Fears among 

Adult 

Surgical 

Patients in 
Baghdad 

Teaching 

 Penelitian ini 

bertujuan untuk 
menilai tingkat 

kecemasan pra 

operasi di antara 

pasien bedah, 
untuk 

menentukan 

studi 

cross-
sectional 

80 pasien 

dewasa yang 
akan 

melakukan 

operasi 

Metode 

penelitian ini 
adalah dalam 

bentuk 

kuesioner 

(State Traith 
Anxiety 

Invertory 

penelitian saat ini 

menunjukkan bahwa 
semua pasien 80 (100%) 

mengalami kecemasan 

sebelum operasi 

di berbagai 
tingkatan; 36,2% dari 

mereka memiliki tingkat 

Semua pasien mengalami kecemasan sebelum 

operasi 
di berbagai tingkatan Prsentase tertinggi memiliki 

tinggi tingkat kecemasan. Sumber utama ketakutan 

pasien adalah; 

takut mati, sakit luka pasca operasi, takut pasca 
mual dan muntah operatif. 

 

6
1
 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

Hospital, 

Iraq 

ketakutan yang 

terkait dengan 

operasi dan untuk 

mengetahui 
hubungan antara 

beberapa 

variabel; usia, 

jenis kelamin, 
status 

perkawinan, 

Tingkat 

pendidikan 
pengalaman 

operasi 

sebelumnya dan 

tingkat 

kecemasan 

 

STAI) 

 

kecemasan yang tinggi, 

32,5% memiliki tingkat 

kecemasan yang sedang 

dan (31,2%) memiliki 
tingkat kecemasan yang 

rendah.   

6  The Level 

Of Anxiety 

Of Patien  

With 
Postponed 

Elective 

Surge Ries  

In A Tertia 
Rygovern 

Ment 

(FILIPINA)  

 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengeksplorasi 
besarnya 

masalah, tentu 

saja kecemasan 

alami 
pada pasien 

dengan operasi 

elektif yang 

ditunda dan 
signifikansi 

dalam 

pengulangan 

fenomena di 
memesan untuk 

merumuskan 

intervensi 

keperawatan 

deskriptif-

korelasion

a 

40 pasien 

dewasa yang 

akan 

melakukan 
operasi 

Metode 

penelitian ini 

adalah dalam 

bentuk 
kuesioner 

(State Traith 

Anxiety 

Invertory 
STAI) 

 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kasus 

ortopedi 

menyumbang 38,89% 
yang merupakan operasi 

elektif yang paling sering 

ditunda, karena 

panjangnya 
operasi Oleh karena itu, 

tingkat kecemasan pada 

pasien dengan operasi 

elektif yang tertunda 
cukup tinggi 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti telah 

datang Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti 

telah datang Dengan kesimpulan bahwa tingkat 

kecemasan dalam 
pasien dengan operasi elektif yang tertunda cukup 

tinggi (40,5) di mana ada perbedaan yang signifikan 

antara tingkat kecemasan negara sebelum 

dijadwalkan 
operasi dan sebelum operasi yang dijadwalkan ulang 

pasien dengan operasi elektif yang tertunda cukup 

tinggi (40,5) di mana ada perbedaan yang signifikan 

antara tingkat kecemasan negara sebelum 
dijadwalkan 

operasi dan sebelum operasi yang dijadwalkan ulang 
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yang bertujuan 

untuk 

memberikan 

perawatan yang 
optimal, 

sehingga 

meminimalkan  

7 Determining 

Anxiety and 

Depression 
Levels of the 

Relatives of 

Patients 

Undergoing 
the Major 

Orthopaedic 

Surgery 

(TURKI) 
 

Tujuan: Tujuan 

dari penelitian 

ini adalah 
menentukan 

tingkat 

kecemasan dan 

depresi kerabat 
pasien 

menjalani 

operasi ortopedi 

utama 
 

 Deskripti

f dan 

cross-
sectional 

60 pasien 

dewasa yang 

akan menjalani 
operasi 

Metode 

penelitian ini 

adalah dalam 
bentuk 

kuesioner 

(The Hemilton 

Skala HAM-A) 

 Tingkat kecemasan 

kerabat, yang pasiennya 

dirawat di rumah sakit 
Sebelumnya, secara 

signifikan lebih rendah 

daripada tingkat 

kecemasan kerabat, yang 
pasiennya tidak dirawat di 

rumah sakit  

 

Ini dapat direkomendasikan untuk perawat, yang 

sebagian besar berhubungan dengan pasien dan 

pasien mereka 
kerabat, di antara profesional kesehatan untuk 

memberi tahu kerabat pasien tentang kondisi pasien 

cukup dan dengan cara yang mereka bisa mengerti, 

memiliki kerabat pasien yang sabar 
mengekspresikan kecemasan mereka dan memiliki 

kesadaran yang cukup tentang kondisi kerabat pasien 

dalam hal mengenali perubahan pada mereka ituasi 

psikologis dan mencegah gejala menjadi kronis dan 
menyebabkan masalah yang lebih serius 

 

8 Effect of 

Family 

Assistance 

During 
Operation on 

The Level of 

Anxiety of 

Sectio 
Caesarea 

Patients in 

RSIA Stella 

Maris 
Medan 

(INDONESI

A) 

tujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh 

bantuan 
keluarga selama 

operasi pada 

tingkat 

kecemasan 
pasien Sectio 

Caesarea 

 

 Cross 

Sectional 

50 pasien yang 

akan 

melakukan 

operasi 

Menggunakan 

instrumen 

angket 

Menggunakan 
instrumen 

angket 

(AnxietySpecif

ic to Surgery 
Question 

tingkat kecemasan sedang 

hingga berat, yaitu sama 

dengan 9 orang (36,0%) 

dan sebagian kecil yang 
mengalami kecemasan 

ringan, yaitu 7 orang 

 (28,0%), dan sebagian 

besar responden yang 
ditemani keluarga selama 

operasi dalam kecemasan 

ringan sebanyak 19 orang 

(76,0%) dan sebagian 
kecil berada di 

kecemasan sedang yaitu 6 

orang (24,0% 
 

memfasilitasi keluarga untuk membantu 

pasien yang menjalani prosedur bedah untuk operasi 

caesar sehingga mereka dapat mengurangi 

tingkat kecemasan bagi pasien yang akan menjalani 
operasi. Peneliti berharap perawat bisa 

memberikan dukungan dan motivasi emosional 

kepada pasien untuk meningkatkan penerimaan diri 

pasien. 
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9 Evaluation 

of 

Preoperative 

Anxiety 
Level 

of 

Urological 

Surgery 
Patients and 

The 

Effects of 

Surgical 
Informing 

 

 

(TURKI) 

Untuk 

menentukan 

penyebab 

kecemasan 
tentang 

pembedahan dan 

untuk menilai 

dampak dari 
menginformasik

an tentang 

prosedur bedah 

pada kecemasa 
 

 497 pasien 

yang 

dijadwalkan 

untuk pilihan 
operasi di 

Klinik Urologi  

 

Inventaris 

Kecemasan 

State-Trait 

(STAI), Skala 
Analogi Visual 

(VAS), 

Kualitas Eropa 

Dimensi Life-5 
(EQ-5D) 

Hasil: Usia rata-rata 

pasien adalah 56,54 ± 0,58 

dan nilai rata-rata STAI 

adalah 
39,16 ± 0,42. Faktor yang 

meningkatkan tingkat 

kecemasan adalah jenis 

kelamin perempuan, 
pengangguran dan 

kurangnya riwayat bedah 

(p <0,05Tidak ada 

perbedaan yang signifikan 
secara statistik ditemukan 

di antara STAI 

dan skor VAS dari usia, 

tingkat pendidikan, 

penyakit (jinak - ganas) 

dan kelompok operasi. 

Penyebab kecemasan yang 

paling sering adalah rasa 
sakit pasca operasi 

(38,3%), takut kehilangan 

organ 

(21,3%) dan kualitas 
gangguan jiwa (18,9%) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Terlihat bahwa pasien yang menjalani operasi 

urologis 

erasi memiliki tingkat kecemasan sedang dan paling 

banyak 
Penyebab umum kecemasan adalah nyeri pasca 

operasi. Fe- 

subjek laki-laki, pengangguran dan mereka yang 

tidak memiliki sejarah 
operasi memiliki tingkat kecemasan yang lebih 

tinggi 
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10 Assessment 

of Baseline 

Anxiety and 

Effect of 
Nursing 

Intervention 

on 

Post-
Operative 

Anxiety 

among 

Surgical 
Patients of 

Obafemi 

Awolowo 

University 

Teaching 

Hospitals 

Complex, Ile 

Ife, Nigeria 
 

(NIGERIA 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji 

pengaruh pra-
operasi 

pendidikan 

kesehatan 

berdasarkan 
model 

kepercayaan 

kesehatan 

terhadap 
kecemasan pada 

pasien fraktur 

cruris pasca 

operasi terbuka 

pengurangan 

fiksasi internal 

 

 

statistik 

deskriptif 

Populasi 

adalah 60 

pasien dewasa 

yang dirawat 
dan dirawat 

untuk operasi 

 

Metode 

penelitian ini 

adalah dalam 

bentuk 
kuesioner 

(State Traith 

Anxiety 

Invertory 
STAI) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kelompok intervensi 

tingkat kecemasan rata-
rata menurun dari 28,76 + 

4,603 ke 

16,61 + 2.487 setelah 

intervensi Sementara itu, 
pada kelompok kontrol, 

tingkat kecemasan rata-

rata sedikit menurun 

dari 28,18 + 4,066 hingga 
23,82 + 4,362. Uji-t 

berpasangan memperoleh 

nilai-p 0,000, 

menunjukkan bahwa ada 

perbedaan signifikan 

dalam penurunan tingkat 

kecemasan antara 

intervensi dan kelompok 
kontrol 

 

Intervensi pendidikan kesehatan pra operasi 

berdasarkan model kepercayaan kesehatan dapat 

mengurangi 

tingkat kecemasan pada pasien dengan fraktur cruris 
setelah operasi ORIF. Profesi perawat diharapkan 

dapat menggunakan tindakan pendidikan kesehatan 

pra operasi berdasarkan model kepercayaan 

kesehatan untuk menjadi salah satu intervensi 
keperawatan independen 
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5.1.2 .  Seleksi study caring behavior perawat  di ruamah sakit tahun 2020 

 

Tabel  5.3.   Caring Behavior Perawat Di Rumah Sakit Tahun 2020 

 
No Judul Tujuan Design Sampel Instrument Hasil Rekomendasi 

1 Nurses' 
Caring 

Behaviors In 

the 

Implemation 
Of 

Perioperativ 

Nursing 

Care In 

Hospitals  

Of  Bahte 

Rams Kenda 

 
(INDONESI

A) 

 

Tujuan penelitian ini 
adalahmenganalisis 

perilaku caring perawat 

dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan 
perioperatif di BLUD 

RSU Bahteramas 

 

purposive 
sampling 

Perwat 
dan pasien 

yag akan 

melakauk

an operasi 

instrumen penilaian 
perilaku caring perawat 

yaitu Perilaku Perawat 

Thailand (TNCB).Analis

is data kualitatif 
dilakukan secara 

interaktif dan dilakukan 

terus-menerus hingga 

selesai, sehingga datanya 

sudah jenuh 

 

Hasil penelitian 
mendeskripsikan partisipan telah 

menunjukkan 

penelitian caring dengan cukup 

baik,Meskipun tidak semua 
aspek dalam perawatan caring 

dapat dilakukan 

 

Peningkatan pengetahuan dan 
Keterampilan perawat perlu terus 

dilakukan dalam perawatan kepera

watantermasuk dalam asuhan 

keperawatan asuhan perioperatif 
 

2 Nurse 

Caring 

Behaviors 
from 

Patients’ and 

Nurses’ 

Perspective: 
A 

Comparative 

Study 

(IRAN) 
 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

membandingkan 
perilaku merawat 

perawat dari perspektif 

pasien dan perawat 

 
 

 

studi 

deskriptif-

komparati
f cross 

sectional 

 150 

pasien 

yang akan 
melakuka

n operasi 

di rumah 

sakit 

Data adalah 

dikumpulkan dengan 

menggunakan metode 
kuota sampling dan 

Caring Behaviors 

Inventory (CBI) 

 

Hasil penelitian ini 

mengidentifikasi perbedaan 

antara persepsi perawat dan 
pasien 

tentang perilaku merawat 

perawat 

 

direkomendasikan untuk 

mengevaluasi dan membandingkan 

perilaku caring perawat 
daftar periksa dan CBI 

 

3 
 

 

Investigasain
g the Quality 

of caring 

 Tujuan dari 
Penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan 

Penelitian 
deskriptif 

 

150 
pasien 

Yang di 

Kuesioner kualitas 
perilaku peduli Pasien 

Kepuasan dengan 

Kualitas perilaku peduli 
dilaporkan sebagai 

dikelola oleh pasien. Sub skala 

Evaluasi oleh penerima perawatan 
utama dan penilaian kepuasan 

mereka dengan berbagai tingkat 
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behaviors of 

nursing and 

patient 

satatisfaction 
in shahid 

beheshti 

hospital of 

yasuj 
 

(IRAN) 

antara kualitas 

Perilaku merawat 

dengan kepuasan pasien 

di tempat bidang 
pengetahuan dan 

keterampilan 

keperawatan, 

pendidikan pasien, 
komunikasi dan etika 

keperawatan 

 

 

 

 

 

rawat di 

rumah 

sakit  

Kualitas Perawatan 

(PSNCQQ) 

kualitas perilaku peduli 

dilaporkan baik di bidang 

pengetahuan dan keterampilan 

keperawatan, 
dan sebagai moderat dalam 

bidang komunikasi dan 

perawatan pasien 

etika. Rata-rata skor kepuasan 
relatif baik. 

 

perawatan adalah cara untuk 

melakukannya 

menentukan dan meningkatkan 

kualitas asuhan keperawatan 
 

4 Perceptions 

of patients 

and nurses 
towards 

nurse caring 

behaviors in 

coronary 
care units in 

Jordan 

 

(YORDAN) 

 Untuk (1) 

mengidentifikasi 

persepsi pasien 
Yordania yang 

Menderita penyakit 

arteri koroner menuju 

perilaku perawat yg 
merawat di unit kritis 

perawatan; (2) 

mengidentifikasi 

persepsi perawat 
Yordania yang bekerja 

di 

unit perawatan kal 

terhadap perilaku 
merawat perawat; dan 

(3) membandingkan 

persepsi 

pasien dan perawat 
terhadap perilaku 

perawat dalam kritis 

unit perawatan 

 

Desain 

komparati

f 
deskriptif 

digunakan

. 

Sampel 

kenyaman

an 150 
pasien  

Kuesioner mencakup 

formulir demografis dan 

Skala (CBA Caring 
Behavior Assessment) 

 

Pasien di unit perawatan kritis 

merasakan perilaku fisik dan 

teknis 
sebagai perilaku caring yang 

paling penting, sedangkan 

perawat di unit perawatan kritis 

melakukan 
menerima perilaku mengajar 

sebagai perilaku peduli yang 

paling penting. 

 

Ada perbedaan yang signifikan 

antara peserta pasien dan pasien 

persepsi peserta perawat terhadap 
empat sub-skala dari Caring 

Behavior Assess 
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5 Perception 

of Caring 

Among 

Patients 
and Nurses 

 

 

(SEPANYO
L) 

Tujuan proyek ini 

adalah untuk 

mengevaluasi 

kesesuaian antara 
perawat dan pasien 

Metode 

kuantitatif 

Perawat 

dan pasien 

 

Desain ini 

memungkinkan analisis 

dan interpretasai dari 

baik perspektif pasien 
dan perawat.  

(The Quallity Caring 

Model QCM) 

mempengaruhi persepsi pasien 

tentang perawatan secara 

signifikan. Pasien dan perawat 

tidak setuju tentang sejauh mana 
perawat bertanya kepada pasien 

apa yang mereka ketahui tentang 

penyakit mereka, membantu 

mereka mengatasi perasaan 
buruk, dan membuat mereka 

merasa nyaman. Kesimpulan: 

Pasien 

dan perawat tidak selalu setuju 
tentang kualitas perilaku 

merawat, tetapi paparan terhadap 

perawat dari waktu ke waktu 

berpengaruh positif 

 persepsi pasien tentang perawat 

Pasien 

dan perawat tidak selalu setuju 

tentang kualitas perilaku merawat, 

tetapi paparan terhadap perawat 
dari waktu ke waktu berpengaruh 

positif Presepsi pesien tentang 

perawat 

 

6 Caring 

behavior and 

associated 

factors 
among 

nurses 

working in 

Jimma 
University 

specialized 

hospital, 

Oromia, 
Southwest 

Ethiopia, 

2019 

(ETHIOPIA) 

tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menilai 

perilaku merawat dan 

faktor-faktor yang 
terkait dengannya 

perawat yang bekerja di 

rumah sakit khusus 

Universitas Jimma, 
Ethiopia barat daya 

 

Desain 

studi 

cross-

sectional 

224 

perawat 

yang 

bekerja di 
Rumah 

sakit 

 

sebuah 

metode pengambilan 

sampel acak sederhana 

digunakan untuk memilih 
peserta penelitian yang 

terlibat dalam penelitian 

in Caring Behaviors 

Inventory (CBI) 
 

Hasil; Proporsi keseluruhan 

perilaku perawat perawat adalah 

80,3% yang sebagian besar 

diukur dalam ha dimensi 
profesional –teknis (82,9%) dan 

psikososial (81,3%). Kepuasan 

kerja sebagai kepuasan pribadi 

(beta = 
1,12, p = 0,00), kepuasan 

profesional, (beta = 1,07, p = 

0,00), partisipasi bersama dalam 

proses perawatan (beta = 0,58, p 
= 

0,00,) kepuasan dengan 

manajemen perawat (beta = 

0,85, p = 00) secara signifikan 
terkait dengan perilaku merawat. 

 

 

 

Proporsi perawat yang memiliki 

persepsi tinggi tentang perilaku 

merawat ditemukan lebih 

rendah. Jadi, 
semua prediktor memiliki efeknya 

sendiri dalam meningkatkan 

kepuasan kerja, meningkatkan dan 

menciptakan manajemen yang 
kondusif 

dan lingkungan kerja untuk 

meningkatkan perilaku 

peduli. Studi perbandingan lebih 
lanjut melibatkan multidisiplin dan 

sudut pandang pasien 

direkomendasikan 
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7 Effects of 

ethical 

leadershipon 

nurses’ 
service 

behavior  

 

(CINA) 

Tujuan: Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengeksplorasi efek 

mediasi berantai dari 
iklim etika dan 

sensitivitas moral 

tentang hubungan 

antara kepemimpinan 
etis organisasi dan 

perilaku layanan 

perawat dan untuk 

memeriksa 
hubungan, dari sudut 

pandang komparatif, 

dari perilaku layanan 

yang ditentukan peran 

dan layanan peran 

ekstra 

Tingkah laku 

 

Ethical 

Leadershi

p 

Skala 
 

476 

perwat 

Ethical Leadership 

Skala, Skala Iklim Etis, 

Kuesioner Sensitivitas 

Moral dan Kuesioner 
Perilaku Perilaku 

(Service Behavior 

Questionnaire) 

pengaruh kepemimpinan etis 

pada perilaku layanan 

perawat dimediasi oleh dua 

variabel di 

gilirannya: iklim etika dan 

kepekaan moral 

perawat. Iklim etika dan 

sensitivitas moral memediasi 

sebagian 

hubungan antara 

kepemimpinan etis dan 

perilaku layanan yang 

ditentukan peran perawat dan 

sepenuhnya dimediasi 

hubungan antara 

kepemimpinan etis dan 

perilaku layanan peran ekstra 

perawat 

Kepemimpinan etis organisasi 

berpengaruh positif terhadap iklim 

etika, yang dipengaruhi secara 

positif 
sensitivitas moral perawat dan 

mempengaruhi perilaku layanan 

yang ditentukan peran dan layanan 

ekstra-peran mereka tingkah laku. 
 

8  Caring 

Behaviors, 
Spiritual, 

and Cultural 

Competencie

s: A Holistic 
Approach to 

Nursing 

Care 

 (FILIPINA) 

tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menilai 
perilaku peduli, 

kompetensi spiritual 

dan budaya perawat.  

purposive 

sampel  
 

124 

perawat 

 tiga (3) kuesioner 

yang mencakup Skala 
Caring NursesPatient 

Interaction Scale Nurse  

 

 

Kompetensi spiritual 

menunjukkan 
 

pengaruh signifikan dalam 

perilaku caring perawat, 

bagaimanapun, tidak signifikan 
pengaruh dicatat antara 

kompetensi budaya dan perilaku 

perawat. 

 

kompetensi spiritual menunjukkan 

signifikan 
pengaruh dalam perilaku merawat 

perawat, bagaimanapun, tidak 

signifikan 

pengaruh dicatat antara 
kompetensi budaya dan kepedulian 

perilaku perawat 

 

9 Perception 

of futile care 
and 

caring 

behaviors of 

nurses 
in intensive 

care units 

bertujuan untuk 

mengetahui hubungan 
antara persepsi perawat 

tentang 

perawatan medis yang 

sia-sia dan perilaku 
peduli mereka terhadap 

pasien di tahap akhir 

analitik 

korelasion
al 

 181 staf 

perawat 
dari unit 

perawatan 

intensif 

Menggunakan kuesioner 

Caring Behaviors 
Inventory (CBI) 

 

 

Temuan kami menggambarkan 

bahwa mayoritas perawat 
(65,7%) memiliki persepsi 

sedang 

perawatan sia-sia, dan sebagian 

besar dari mereka (98,9%) 
memiliki perilaku merawat yang 

diinginkan dalam merawat 

 Mengingat persepsi moderat 

perawat tentang perawatan yang 
sia-sia, dan dampak negatifnya 

pada 

perilaku peduli terhadap pasien, 

menerapkan intervensi yang sesuai 
untuk meminimalkan frekuensi 

yang sia-sia 
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(IRAN) 

kehidupan mengakui 

unit perawatan intensif. 

 

 

pasien di 

tahap akhir kehidupan. Perawat 

percaya bahwa aspek psikososial 

perawatan adalah yang terbaik 
pentingnya. 

 

perawatan dan ketegangan yang 

dihasilkannya tampaknya wajib 

 

10 Factors 

related to 

self-care 

behaviours 
in heart 

failure: A 

systematic 

review 
of European 

Heart 

Failure Self-

Care 
Behaviour 

Scale studies 

 

 
(EROPA) 

Tujuan dari tinjauan ini 

untuk mengevaluasi 

pentingnya faktor yang 

terkait dengan 
perawatan diri gagal 

jantung perilaku yang 

diukur oleh EHFScBS 

 

Pencarian 

literatur 

elektronik 

sistematis 
dari 

PubMed, 

Scopus 

dan 
ScienceDi

rect 

 

responden

yaperwat 

Metode study kasus Kami mengidentifikasi 30 studi 

yang dimasukkan dalam 

ulasanberagam pribadi dan 

lingkungan 
faktor yang terkait dengan 

perilaku perawatan diri pada 

pasien gagal jantung 

diidentifikasi. Umur, kualitas 
hidup yang berhubungan dengan 

kesehatan, 

jenis kelamin, pendidikan, kelas 

New York Heart Association, 
gejala depresi dan fraksi ejeksi 

ventrikel kiri 

paling sering berkorelasi dengan 

skor EHFScBS 
 

Sejumlah bukti tersedia hanya 

untuk beberapa faktor yang terkait 

dengan perawatan jantung gagal 

jantung yang diukur 
oleh EHFScBS dan menunjukkan 

dampaknya yang terbatas pada 

perawatan diri gagal jantung 

pasien. Studi ini menyoroti 
perlunya 

eksplorasi lebih lanjut dari 

hubungan yang akan menawarkan 

pemahaman yang lebih 
komprehensif tentang faktor-faktor 

yang terkait 
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5.2. Hasil Telaah Journal  

5.2.1 Hasil telaah jurnal tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit tahun 

2020  

 

1.  Defenisi ancietas Ancietas 

a. Ancietas adaah keadaan ketakutan yang tidak menyenangkan dan 

mengkhawatirkan, yang didefinisikan sebagai ketegangan dan 

kasih sayang dirasakan oleh individu sebagai di bawah ancaman 

(Bormusov et al., 2013).  

b. Ancietas merupakan gangguan alam sadar (effective) yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan atau kehawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas 

(Reality Testing Ability/RTA),masih baik, kepribadian masih tetap 

utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/ splitting of 

personality), perilaku dapat terganggu tapi masih dalam batas 

normal namun tidak jikapsikis dan spiritual pasien dan hanya 

berfokus pada kondisi fisik saja. (Sharma et al., 2016). 

c.  Ancietas merupakan  suatu perasaan kwatir yang  berlebihan dan 

tidak jelas,  juga merupakan suatu respon terhadap stimulus 

eksternal maupun internal yang menimbulkan gejala emosional,  

fisik, dan tingkah laku.  Ancietas merupakan pengalaman yang 

dialami semua orang seumur hidupnya (Baradore,2015). 

d.  Ancietas merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan, kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas,  
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kepribadian tetap utuh,  prilaku dapat terganggu tetapi masih dalam 

batas-batas normal ( Hawari, 2013) 

e. Ancietas merupakan respon terhadap situasi tertentu yang 

mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai 

perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang  belu 

pernah dilakukan (Kaplan & Saddock, 2010).) 

f. Ancietas dapat didefinisikan sebagai perasaan tegang, gelisah, 

gugup, takut, dan tinggi aktivitas otonom dengan berbagai tingkat 

intensitas. Pembedahan adalah perawatan traumatis yang biasanya 

berhubungan dengan perdarahan, nyeri, risiko morbiditas atau 

terkadang kematian  (Mottaghipour & Bickerton, 2012). 

g. Ancietas adalah pengalaman emosional yang tidak menyenangkan 

yang dapat menyebabkan pasien menjalani operasi yang diinginkan 

operasi untuk menghindari prosedur tersebut. Upaya menilai dan 

mengurangi kecemasan pra operasi harus mencakup kunjungan pra 

operasi tepat waktu oleh ahli anestesi, dan sesuai persiapan 

premedikasi dan psikologis pasien.(Fathi et al., 2014). 

h. Ancietas merupakan pengalaman subjektif dari seseorang yang 

membuat tidak nyaman selalu berkaitan dengan perasaan yang 

tidak berdaya dapat memberikan dampak yang mempengaruhi 

fungsi fisiologis dan psikologis. 

i. Ancietas merupakan respon terhadap situasi tertentu yang 

mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai 
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perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belu pernah 

dilakukan (Kaplan & Saddock, 2010) 

j. Ancietas merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan, kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas,  

kepribadian tetap utuh,  prilaku dapat terganggu tetapi masih dalam 

batas-batas normal  adalah pengalaman subjektif dari seseorang 

yang membuat tidak nyaman selalu berkaitan dengan perasaan 

yang tidak berdaya dapat memberikan dampak yang mempengaruhi 

fungsi fisiologis dan psikologis (Smith & Pitaway, 2002; dalam 

Idris Yani Pamungkas, 2008). 

k.  Ancietas merupakan gejala klinis yang terlihat pada pasien dengan 

penatalaksanaan medis. Bila kecemasan pada pasien pre operasi 

tidak segera diatasi maka dapat mengganggu proses pelaksanaan 

tindakan itu sendiri, untuk itu pasien yang akan menjalani operasi 

harus diberi pendidikan kesehatan untuk menurunkan atau 

mengurangi gejala kecemasan Tangwongchai, dan Chokchainon 

(2012) dalam Arwani, dkk 2013 

2. Factor penyebab ancietas pasien pra operasi di rumah sakit 

a.  Ancietas dapat muncul diakibatkan oleh adanya beberapa faktor 

diantaranya yaitu faktor biologis dimana ketika tubuh mengalami 

suatu gangguan kesehatan maka menimbulkan kecemasan, faktor 

psikologis salah satunya perubahan peran dalam kehidupan sehari-
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hari, dan faktor sosial ekonomi dimana orang yang memiliki status 

ekonomi menengah kebawah cenderung sering mengalami stres 

dan juga fungsi integritas sosial menjadi terganggu (Donsu, 2017) 

b. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre operasi 

adalah takut terhadap nyeri, kematian, takut tentang ketidaktahuan 

penyakit, takut tentang deformitas dan ancaman lain terhadap citra 

tubuh(Mottaghipour & Bickerton, 2012). 

c.  Faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre operasi 

adalah takut terhadap nyeri, kematian, takut tentang ketidaktahuan 

penyakit, takut tentang deformitas dan ancaman lain terhadap citra 

tubuh(Comer,1992 dalam Videbeck, Sheila L.,2008). 

d.  Menurut Jong (1997) dikutip dari Agusnawati (2013), 

mengungkapkan bahwa kecemasan timbul pada pasien dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain cemas berkaitan dengan 

penyakitnya, pengobatan dan pemeriksaan diagnosis yang dihadapi. 

Pasien yang akan mengalami pembedahan akan merasa cemas 

disebabkan karena faktor-faktor diagnosis keganasan, anastesi, 

sakaratul maut, nyeri, perubahan penampilan, keterbatasan 

permanen. 

e. Faktor muncul seperti ketakutan akan hal yang tidak diketahui 

seperti terhadap pembedahan, anastesi, masa depan, keuangan dan 

tanggungjawab keluarga; ketakutan akan nyeri atau kematian atau 
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ketakutan akan perubahan citra diri dan konsep diri. (Lilis & taylor, 

1997dalam Carpenito, 2006). 

f. Faktor menyebabkan pasien pre operasi mengalami ancietas  

tindakan operasi tertunda, lamanya pemulihan, peningkatanrasa 

sakit pasca operasi, mengurangi kekebalan terhadap 

infeksi,peningkatanpenggunaan analgesiksetelah operasi, dan 

bertambahnya waktu untuk rawat inap (Nazari, 2012). 

g. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingkat kecemasan 

pada pasien pre operasi antara lain : pasien belum mengetahui 

informasi dan prosedur operasi/pembedahan yang akan 

dihadapinya, adanya gambaran hasil bedah yang mungkin terjadi 

setelah pembedahan dimana pasien memikirkan aktivitasnya akan 

terganggu, terjadi kecacatan, terjadi kegagalan terhadap operasi, 

terjadi kesalahan oleh petugas kesehatan, dan kematian. 

h. Ancietas yang dialami seseorang lebih tinggi sebelum dilakukan 

psikoedukasi dapat dikarenakan karena responden belum 

mengetahui lebih jauh tentang permasalahan yang sedang 

dihadapinya, mengingat manfaat psikoedukasi dapat mengatasi 

kecemasan, membuat perasaan menjadi lebih baik dan dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya, mengurangi depresi dan 

menumbuhkan rasa percaya diri (Zulinda,2019). 

i. Faktor-faktor kecemasan pra-operasi tergantung pada usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, ketidakpastian dari 
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hari operasi yang tepat, pasien pra-operasi kecemasan yang 

disebabkan oleh banyak ketakutan yang meliputi; takut akan tidak 

diketahui, takut minum obat, khawatir tentang rasa sakit, 

kehilangan kontrol, dan ketakutan akan kematian  . Perawat dalam 

melakukan tindakan proses keperawatan komunikasi terapeutik 

tetap harus berpegang pada konsep bahwa pasien adalah manusia 

yang bersifat unik dan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor 

biopsikososial dan spiritual (Sawitri, 2008) 

j. Ancietas dipengaruhi oleh faktor predisposisi dan faktor presipitasi. 

Faktor predisposisi meliputi: peristiwa traumatic, konflik 

emosional, konsep diri, frustasi, gangguan fisik, pola mekanisme 

koping keluarga, riwayat gangguan kecemasan, dan medikasi. 

Sedangkan faktor presipitasi meliputi: ancaman terhadap integritas 

fisik dan ancaman terhadap harga diri (Sulistiawati, dkk, 2005) 

3. Tanda dan gejala ancietas pasien pre operasi di rumah sakit  

a. Pasien mungkin merasakan hari operasi sebagai hari terbesar dan 

paling berbahaya di negara mereka hidup. gejala- gejala psikologis 

kecemasan dapat studi diamati selama periode pra operasi yang 

mungkin termasuk peningkatan ketegangan, lekas marah, 

ketakutan, agresi, gugup dan tidak .Secara mental, pasien harus 

dipersiapkan untuk menghadapi pembedahan karena selalu menimbulkan 

rasa takut terhadap penyuntikan, nyeri luka, bahkan mereka berfikir 

apakah operasi yang di jalankan dapat berjalan dengan lancar (Baradero, 

M  dkk, 2009 ). 
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b.  Ancietas pasien akan berpengaruh kepada fungsi tubuh menjelang 

operasi. Ancietas yang tinggi, dapat mempengaruhi fungsi 

fisiologis tubuh yang ditandai dengan adanya peningkatan 

frekuensi nadi dan respirasi, pergeseran tekanan darah dan suhu, 

relaksasi otot polos pada kandung kemih dan usus, kulit dingin dan 

lembab, peningkatan respirasi, dilatasi pupil, dan mulut kering.  

c. Pasien mungkin merasakan hari operasi sebagai hari terbesar dan 

paling berbahaya di negara mereka hidup. gejala- gejala psikologis 

kecemasan dapat studi diamati selama periode pra operasi yang 

mungkin termasuk peningkatan ketegangan, lekas marah, 

ketakutan, agresi, gugup dan tidak aman  . 

d. Ancietas didefinisikan sebagai keadaan mood yang berorientasi 

masa depan di mana seseorang siap untuk mencoba mengatasi 

mendekati peristiwa negatif.  Efek fisik dari kecemasan mungkin 

termasuk jantung berdebar, takikardia, kelemahan otot, kelelahan, 

mual, nyeri dada, sesak napas, sakit kepala, sakit perut, atau sakit 

kepala karena tegang 

e. Berbagai dampak psikologis yang dapat muncul adalah adanya 

ketidaktahuan akan pengalaman pembedahan yang dapat 

mengakibatkan kecemasan yang terekspresi dalam berbagai bentuk 

seperti marah, menolak atau apatis terhadap kegiatan keperawatan 

f. Ancietas dapat menimbulkan adanya perubahan secara fisik 

maupun psikologis yang akhirnya sering mengaktifkan syaraf 
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otonom dimana detak jantung menjadi bertambah, tekanan darah 

naik, frekuensi nafas bertambah dan secara umum mengurangi 

tingkat energi pada klien, sehingga dapat merugikan individu itu 

sendiri  

g. Ancietas dapat menyebabkan perubahan secara fisik maupun 

psikologis yang ditandai dengan frekuensi nafas bertambah, detak 

jantung meningkat, tekanan darah meningkat, dan secara umum 

mengurangi tingkat energi pada klien, sehingga dapat merugikan 

individu itu sendiri (Purwaningsih, 2012). 

h.    Ancietas bisa muncul sendiri atau bergabung dengan gejala lain 

yang bersifat fisik dengan berbagai gangguan emosi diantaranya 

adalah : jari tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat 

dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, 

dada sesak. Gejala yang bersifat mental adalah : ketakutan merasa 

akan ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak 

tenteram, hingga ingin lari dari kenyataan (Ramaiah, 2003; 

Sundari, 2009). 

i. Tanda dan gejala pasien yang mengalami ancietas merupakan 

perasaan yang tidak berdaya dapat memberikan dampak yang 

mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis. Dampak fungsi 

fisiologis yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik 

seperti meningkatkan frekuensi nadi dan pernafasan, gerakan-

gerakan tangan yang tidak terkontrol, telapak tangan lembab, 
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gelisah, menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, sulit 

tidur, dan sering BAK (buang air kencing) (Smeltzer & Bare, 

2013).  

j. Ancietas didefinisikan sebagai keadaan mood yang berorientasi 

masa depan di mana seseorang siap untuk mencoba mengatasi 

mendekati peristiwa negatif.  Efek fisik dari kecemasan mungkin 

termasuk jantung berdebar, takikardia, kelemahan otot, kelelahan, 

mual, nyeri dada, sesak napas, sakit kepala, sakit perut, atas sakit 

kepala karena tegang 

4. Tingkat ancietas pasien pre  operasi di rumah sakit 

a.  Tingkat ancietas pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat 

dan sangat parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah 

sakit  dari 70 pasien dewasa yang aka melakukan operasi, dari 

semua 70 peserta 15 (29,9%) orang tidak  mengalami kecemasan ,  

15 (30%)  orang memiliki kecemasan ringa, 30 (42%) memiliki 

kecemasan sedang,5( 12,9 %)orang memiliki kecemasan berat,5( 

11,4%) orang mengalami kecemasan tinggi.yaitu sebanyak (30 

orang 42 %). 

b. Tingkat ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 70 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 70 peserta 15 (29,9%) 

orang tidak  mengalami kecemasan parah ,  (11,4 %)  orang 
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memiliki kecemasan ringa,  (30 %) memiliki kecemasan sedang,( 

42,9 %)orang tidak memeiliki kecemasan( 2,9 %) orang mengalami 

kecemasan tinggi. Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan 

bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada 

pada kategori kecemasan sedang yaitu sebanyak ( 42,9 %). 

c. Tingkat ancietas pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat 

dan sangat parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah 

sakit  dari 30 pasien dewasa yang aka melakukan operasi,dari 

semua pasien 30 yang akan meklakukan operasi (49,6%) oaring 

mengalami kecemasan sedang ,(23,3%)mengalami kecemasan 

parah,(20%) mengalami kecemasan ringan,(10%) tidak mengalami 

ke cemasan. Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa 

tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada 

kategori kecemasan sedang yaitu sebanyak (46 %). 

d. Tingkat  ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 70 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 70 peserta 15 (29,9%) 

orang tidak  mengalami kecemasan parah ,  (11,4 %)  orang 

memiliki kecemasan ringa,  (30 %) memiliki kecemasan sedang,( 

42,9 %)orang tidak memeiliki kecemasan( 2,9 %) orang mengalami 

kecemasan tinggi. Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan 
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bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada 

pada kategori kecemasan sedang yaitu sebanyak ( 42,9 %). 

e. Tingkat ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 70 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 80 peserta 36,2% dari 

mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, 32,5% memiliki 

tingkat kecemasan yang sedang dan (31,2%) memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah. Berdasarkan hasil di atas dapat di 

simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang 

mayoritas berada pada kategori kecemasan tingi   yaitu sebanyak 

(36,2 %). 

f. Tingkat ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 40 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 40  peserta 38,89% 

yang merupakan operasi elektif yang paling sering ditunda, karena 

panjangnya operasi Oleh karena itu, tingkat kecemasan pada pasien 

dengan operasi elektif yang tertunda cukup tinggi (40,5%). 

Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat 

kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori 

kecemasan tingi   yaitu (40,5%).  
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g. Tingkat ancietas pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat 

dan sangat parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah 

sakit  dari 50 pasien dewasa yang aka melakukan operasi,dari 

semua pasien 30 yang akan meklakukan operasi (49,6%) oaring 

mengalami kecemasan sedang ,(23,3%)mengalami kecemasan 

parah,(20%) mengalami kecemasan ringan,(10%) tidak mengalami 

ke cemasan. Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa 

tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada 

kategori kecemasan sedang yaitu sebanyak (46 %). 

h. Tingkat ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 50 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 50 peserta (36,0% 

)dari mereka memiliki tingkat kecemasan yang sedang,(28,0%) 

memiliki tingkat kecemasan yang ringan dan (24%) memiliki 

tingkat kecemasan yang rendah. Berdasarkan hasil di atas dapat di 

simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang 

mayoritas berada pada kategori kecemasan sedang  yaitu sebanyak 

(36,0 %). 

i. Tingkat ancietas pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat 

dan sangat parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah 

sakit  dari 70 pasien dewasa yang aka melakukan operasi, dari 

semua 70 peserta   (18,9 %)  orang memiliki kecemasan ringa, 
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j. ( 21,3%) orang memiliki kecemasan berat,( 38,3%) orang 

mengalami kecemasan tinggi. Berdasarkan hasil di atas dapat di 

simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang 

mayoritas berada pada kategori kecemasan tingi yaitu sebanyak 

(38,3 %). 

k. Tingkat ancietas pasien yang akan mengalami opersai di rumah 

sakit dari ringan hingga sedang berat dan sangat parah,tingkat 

kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari 60 pasien 

dewasa yang akan melakukan operasi semua 60  peserta 38,89% 

yang merupakan operasi elektif yang paling sering ditunda, karena 

panjangnya operasi Oleh karena itu, tingkat kecemasan pada pasien 

dengan operasi menurun dari 28,76% ,4,603%,16,61%, dari hasil 

penelitian tersebut dapat di simpulkan tingkat kecemasan pasien 

pre opersi menurun atau pun sedang. 

5. Gambaran tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

a. Gambaran tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

merupakan masalah yang sering dijumpai pada pasien yang dirawat 

dirumah sakit. Apalagi bagi mereka yang menjalani tindakan 

operasi. Kemungkinan besar tingkat kecemasan mereka meningkat. 

Secara mental, pasien harus dipersiapkan untuk menghadapi 

pembedahan karena selalu menimbulkan rasa takut terhadap 

penyuntikan, nyeri luka, bahkan mereka berfikir apakah operasi 
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yang di jalankan dapat berjalan dengan lancar (Baradero, M  dkk, 

2009 ). 

b.   Gambaran tingkat ancetas pasien pre operasi di rumah sakitr yang 

lebih tinggi dicatat pada pasien dengan  menunda operasi elektif 

dari rendah ke sedang kegelisahan. Keadaan kecemasan 

menggambarkan pengalaman perasaan tidak menyenangkan ketika 

dihadapkan dengan spesifik situasi, tuntutan, atau objek atau 

peristiwa tertentu. Kecemasan ini muncul ketika orang tersebut 

membuat mental penilaian beberapa jenis ancaman (Hatfield, 

2015). 

c. Gambaran Tingkat ancetas pasien pre operasi di rumah sakit yaitu 

apa bila pasien memiliki pengalaman  di rumah sakit pertama 

mungkin meningkatkan tingkat kecemasan pasien yang lebih 

muda.. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan secara statistik antara sifat tingkat kecemasan dan jenis 

kelamin. Ditemukan itu Skor inventaris sifat pasien wanita adalah 

lebih tinggi dari pasien pria.Dalam penelitian ini bahwa tingkat 

kecemasan adalah lebih tinggi untuk wanita dibandingkan dengan 

pria (Fathi et al., 2014; Mavridou et al., 2013).  

d. Gambaran Tingkat ancietas  pasien pre operasi di rumah sakit           

semua pasien mengalami kecemasan sebelum operasi di berbagai 

tingkatan; persentase tertinggi memiliki tinggi tingkat 

kecemasan. Sumber utama ketakutan pasien adalah; takut mati, 
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sakit luka pasca operasi, takut pasca mual dan muntah operatif. Ada 

yang signifikan hubungan antara usia dan tingkat kecemasan 

sementara tidak ada hubungan yang signifikan antara level 

kecemasan dan karakteristik demografis pasien; tingkat pendidikan, 

status perkawinan dan pekerjaan. Sana tidak ada perbedaan tingkat 

kecemasan antara pria dan wanita(Nigussie et al, 2014). 

e. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

merupakan masalah yang sering dijumpai pada pasien yang dirawat 

dirumah sakit. Apalagi bagi mereka yang menjalani tindakan 

operasi. Kemungkinan besar tingkat kecemasan mereka meningkat. 

Secara mental, pasien harus dipersiapkan untuk menghadapi 

pembedahan karena selalu menimbulkan rasa takut terhadap 

penyuntikan, nyeri luka, bahkan mereka berfikir apakah operasi 

yang di jalankan dapat berjalan dengan lancar (Baradero, M  dkk, 

2009 ). 

f. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

semua pasien mengalami kecemasan sebelum melakukan operasi di 

berbagai tingkatan; persentase tertinggi memiliki tinggi tingkat 

kecemasan. Sumber utama ketakutan pasien adalah; takut mati, 

sakit luka pasca operasi, takut pasca mual dan muntah operatif 

Mavidou et al,(2013) 

g. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

Diamati bahwa pasien yang akan menjalani operasi urologis                           
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memiliki atingkat kecemasan sedang dan penyebab paling umum 

adalah nyeri pasca operasi. Menginformasikan pa-pasien pada 

periode operasi meningkat tingkat kecemasan .Karenanya, kualitas 

hidup mereka adalah terpengaruh. Untuk memahami efek memberi 

informasi tentang kecemasan dengan lebih jelas, barus tudi, 

termasuk kelompok kontrol yang tidak mendapat informasi, harus 

dilakukanpasien pada periode operasi meningkat tingkat kecemasan 

(Kaplan & Saddock, 2010). 

h. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

Ancietas yang dialami seseorang lebih tinggi sebelum dilakukan 

psikoedukasi dapat dikarenakan karena responden belum 

mengetahui lebih jauh tentang permasalahan yang sedang 

dihadapinya, mengingat manfaat psikoedukasi dapat mengatasi 

kecemasan, membuat perasaan menjadi lebih baik dan dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya, mengurangi depresi dan 

menumbuhkan rasa percaya diri (Zulinda,2010) 

i. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit setiap 

masalah yang akan dialami oleh seseorang ketika sakit adalah 

kecemasan, apalagi seseorang tersebut harus menjalani tindakan 

pembedahan medis yaitu operasi dan berperan sebagai pasien. 

Berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi yang akan 

membahayakan bagi pasien. Maka tak heran jika seringkali pasien 

dan keluarganya menunjukkan sikap yang agak berlebihan ketika 
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mereka mengalami kecemasan( Tangwongchai, dan Chokchainon, 

2012) 

j. Gambaran Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

diamati bahwa pasien yang akan menjalani operasi urologis                           

memiliki atingkat kecemasan sedang dan penyebab paling umum 

adalah nyeri pasca operasi. Menginformasikan pa-pasien pada 

periode operasi meningkat tingkat kecemasan .Karenanya, kualitas 

hidup mereka adalah terpengaruh. Untuk memahami efek  rofes 

informasi tentang kecemasan dengan lebih jelas, barustudi, 

termasuk kelompok  rofess yang tidak mendapat informasi, harus 

dilakukanpasien pada periode operasi meningkat tingkat kecemasan 

(Mottaghipour & Bickerton, 2012). 

1.2.2. Hasil telaah jurnal caring behavior perawat 

1. Defenisi Caring dan Caring behavior  

a. Caring merupakan sentral praktek keperawatan. Caring juga 

merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat 

bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap pasien. 

caring didefenisikan sebagai suatu cara pemeliharaan yang 

berpengaruh dengan menghargai orang lain, disertai perasaan 

memiliki tanggung jawab. 

b. Caring merupakan kepedulian interpersonal seorang yang 

berprofesi sebagai perawat dalam memberikan keamanan dan 

perhatian serta empati pada pasien. Perilaku caring ditunjukkan 
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dengan mengakui keberadaan manusia (assurance of human 

presence), menanggapi dengan rasa hormat (respectful), 

pengetahuan dan keterampilan  rofessional (professional 

knowledge and skill), menciptakan hubungan positif (positive 

connectedness), perhatian terhadap yang dialami orang lain 

(attentiveness to the other’s experience) (George, 2010) 

c.  Caring merupakan bentuk pelayanan yang diharapkan oleh pasien 

dan keluarganya yang merupakan fokus dari pelayanan 

keperawatan (Labrague, 2012).  Caring merupakan bentuk dari 

empati, yang merupakan suatu kemauan dan kemampuan untuk 

memberikan waktu, energi dan kasih sayang kepada pasien. 

Integrasi caring akan dapat dilakukan pada saat memberikan 

asuhan keperawatan jika cirri kepribadian caring dikombinasikan 

dengan perilaku caring. (Zees, 2011). 

d.  Caring merupakan kemampuan tindakan yang bertujuan 

memberikan asuhan fisik dan perhatian dengan dedikasi kepada 

klien, pengawasan dengan waspada, perasaan empati pada orang 

lain, meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien dan perasaan 

cinta atau menyayangi. (Nurachmah, 2001; Wolf et.al. 2008). 

e. Caring behavior merupakan bentuk dari praktik dasar keperawatan 

yang tampak dengan sikap sabar, jujur, percaya diri , kehadiran, 

sentuhan, kasih sayang dan kerendahan hati dalam melaksanakan 

tindakan yang akan di lakukan sehingga pasien merasa nyaman 
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dan terbantu dalam peruses penyembuhan yang lebih cepat pada 

pasien. Selain itu juga akan mencegah keadaan yang lebih buruk 

pada pasien, sebaliknya akan memberikan rasanyaman terhadap 

pasien yangt kita layani setiap hari 

f.   Caring merupakan manifestasi dari perhatian kepada orang lain, 

berpusat pada orang lain, menghormati harga diri dan 

kemanusiaan, komitmen untuk mencegah terjadinya suatu yang 

memburuk, memberi perhatian dan konsen, menghormati kepada 

orang lain dan kehidupan manusia, cinta dan ikatan, otoritas dan 

keberadaan, selalu bersama, empati, pengetahuan, penghargaan 

dan menyenangkan.(Juwariyah, Joyo, & Santosa, 2014) 

g. Caring merupakan manifestasi dari perhatian kepada orang lain, 

berpusat pada orang lain, menghormati harga diri dan 

kemanusiaan, komitmen untuk mencegah terjadinya suatu yang 

memburuk, memberi perhatian dan konsen, menghormati kepada 

orang lain dan kehidupan manusia, cinta dan ikatan, otoritas dan 

keberadaan, selalu bersama, empati, pengetahuan, penghargaan 

dan menyenangkan.(Juwariyah, Joyo, & Santosa, 2014) 

h.  Caring behavior adalah sikap emosional yang peduli dalam 

memberikan layanan keperawatan. Cring behavior adalah sikap 

seseorang yang memiliki komitmen moral untuk melindungi, 

meningkatkan martabat manusia dan melakukan asuhan 
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keperawatan yang membedakan seseorangperawat dengan profesi 

lain (Noor,2016) 

i.   Caring merupakan esensi keperawatan yang memiliki nilai-nilai 

moral yang berdasarkan nilai kemanusiaan dan mendahulukan 

kesejahteraan orang lain, dalam hal ini adalah klien dan keluarga. 

Dimana moral dan etik keperawatan merupakan sebuah tanggung 

jawab perawat dalam melakukan praktik keperawatan kepada 

klien, dan perawat memiliki respon terhadap apa yang 

dilakukannya secara moral. 

j. Caring adalah perhatian perawat dengan sepenuh hati terhadap 

pasien.Kepedulian, empati, komunikasi yang lemah lembut dan 

rasa kasih saying perawat terhadap pasien akan membentuk 

hubungan perawat–klien yang terapeutik (Alasad, Tabar, & 

AbuRuz, 2015). 

2. Factor yang mempengaruhi caring behavior perawat adalah 

1. Faktor internal yaitu pengetahuan, persepsi, emosi, motivasi dan 

sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar 

dan faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, baik  fi sik 

maupun non fi sik seperti: iklim, manusia, sosial, ekonomi, 

kebudayaan dan sebagainya 

2. Perilaku caring dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor 

individu,faktor usia, faktor psikologis, dan organisasi (Gibson, 

James dan John, 2000 dalam Zees, 2011)  
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3. Perilaku caring perawat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu faktor individu, faktor organisasi dan faktor 

psikologis (Gibson, 1997).  

4. Faktor individu terdiri dari caring ability, latar belakang pribadi, 

dan demografis. Faktor psikologis banyak dipengaruhi oleh 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya, dan 

demografis 

5. Sedangkan faktor organisasi menurut Gibson , terdiri dari variabel 

sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain 

pekerjaan harian.  

6. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

caring perawat, salah satunya adalah motivasi intrinsic,(Newton 

2009). 

7. Persepsi pasien ter hadap kebutuhan caring dan perilaku caring 

perawat dipengaruhi oleh banyak faktor Kemampuan dan 

kompetensi seorang perawat dibekali dengan pengetahuan yang 

cukup dalam mengerjakan pelayanan keperawatan. Setiap 

pelayanan yang diberikan mencakup elemen keamanan dan 

kenyamanan pasien (fisik dan lingkungan), sistematika prosedur 

dan komunikasi terapeutik. 

8. Faktor yang mempengaruhi caring behavior merupakan 

menciptakan lingkungan yang mendukung caring (misalnya 

manajemen nyeri, pasien safety, pelaksanaan komunikasi 
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terapeutik), mendukung pelaksanaan terapi komplementer 

memfasilitasi pengembangan tim kesehatan tentang praktik caring 

melalui role model, pelatihan atau mentoring, mengkomunikasikan 

kebutuhan pasien dan keluarganya kepada tim kesehatan yang lain 

(ACNP, 2014) 

9. Fokus utama dalam keperawatan adalah pada faktor-faktor 

“carative‟ yang dikembangkan dari perspektif „humanistic‟ dan 

dikombinasikan dengan dasar ilmu pengetahuan, serta diartikan 

sebagai pertanggung jawaban antara perawat dengan orang lain 

yaitu klien. Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka dengan 

caring akan memungkinkan terjalinnya hubungan interpersonal 

yang harmonis antara perawat-klien, dapat membantu dan 

memenuhi kebutuhan klien sehingga dapat memberikan kepuasan 

pada klien 

10. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

caring perawat, salah satunya adalah motivasi intrinsik. Pendapat ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Newton (2009) yang 

menyimpulkan bahwa motivasi menjadi perawat didasari oleh faktor 

intrinsik seperti keinginan untuk membantu atau peduli kepada orang 

lain dan berkontribusi pada masyarakat 

3. Konsep caring behavior  

1.    Seorang perawat harus memiliki perilaku caring dalam 

pelayanannya terhadap pasien,karena antara pelayanan kesehatan 
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dengan pasien merupakan faktor yang mempengaruhi proses 

kepuasan dan kesembuhan pasien tersebut perawat sangat berperan, 

baik secara kompetensi dan asuhan teknis  bahkan hubungan 

interpersonal dianggap sebagai caring behavior (perilaku peduli) 

palung utama, apalagi bagi pasien dengan penyakit yang mengancam 

jiwa ( Smith, 2013). International Association of Human Caring 

menjelaskan bahwa keperawatan selalu  meliputi empat konsep yaitu 

merawat adalah apa yang perawat lakukan, manusia adalah sasaran 

dari apa yang perawat lakukan, kesehatan adalah tujuannya dan 

lingkungan adalah tempat dimana perawat merawat. 

2. Selain itu, perilaku caring yang di berikan perawat pada pasien juga 

tergantung pada lingkungan di mana perawat tersebut bekerja, 

karena dengan lingkungan kerja yang nyaman merupakan hal yang 

menentukan dan kekuatan yang lebih besar bagi seorang perawat 

untuk berperilaku caring Selain itu, perilaku caring yang diberikan 

perawat pada pasien juga tergantung pada lingkungan di mana 

perawat tersebut bekerja, karena dengan lingkungan kerja yang 

nyaman merupakan hal yang menentukan dan kekuatan yang lebih 

besar bagi seorang perawat untuk berperilaku caring 

3. Integrasi caring akan dapat dilakukan pada saat memberikan asuhan 

keperawatan jika ciri kepribadian caring di kombinasikan dengan 

perilaku caring. Caring seorang perawat dapat dilihat dengan riil 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

94 

dalam tindakan seorang perawat. Hal tersebut membuktikan bahwa 

mahasiswa yang memiliki kepribadian caring 

4. Caring merupakan kepedulian interpersonal seorang yang berprofesi 

sebagai perawat dalam memberikan keamanan dan perhatian serta 

empati pada pasien. Perilaku caring ditunjukkan dengan mengakui 

keberadaan manusia (assurance of human presence), menanggapi 

dengan rasa hormat (respectful), pengetahuan dan keterampilan 

profesional (professional knowledge and skill), menciptakan 

hubungan positif (positive connectedness), perhatian terhadap yang 

dialami orang lain (attentiveness to the other’s experience) (George, 

2010).Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka dengan caring 

akan memungkinkan terjalinnya kerjasama interpersonal yang 

harmonis antara perawat dengan klien, dapat membantu dan 

memenuhi kebutuhan klien sehingga dapat memberikan kepuasan 

pada klien. Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalah yang 

ada adalah meningkatkan pemahaman perawat terhadap pentingnya 

perilaku caring, memotivasi perawat untuk lebih meningkatkan 

kualitas caring dalam memberikan asuhan keperawatan serta 

melakukan monitoring terhadap perilaku caring perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan dengan mengedepankan prinsip-

prinsip caring. (Watson, 2008 dalam Rahayu 2011) 

5.  Perilaku caring merupakan konsep yang luas yang menjadi inti 

dari keperawatan professional dan sebagai bagian dasar yang 
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dilakukan dalam praktik keperawatan, yaitu suatu tindakan 

keperawatan professional yang dilakukan oleh perawat di seluruh 

dunia dalam pelaksanaan intervensi terapeutik yang terjadi dari 

hubungan perawat dalam proses membantu pasien untuk 

memulihkan serta meningkatkan kesehatan pasien sehingga 

kondisi pasien menjadi semakin lebih baik. 

6. Beberapa hal yang dapat di kembangkan oleh perawat dalam 

merangsang persepsi pasien adalah memanusiakan pasien, 

terlibat langsung dengan pasien dalam memberikan pelayanan 

dalam bentuk informasi maupun tindakan, memiliki kompeten 

dalam melayani khusus pelayanan yang bersifat caring.      

Sebagaimana yang di nyatakan dalam karakteristik caring, yaitu 

mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, menanamkan 

kepercayaan, dan harapan pasien, mengembangkan kepekaan 

terhadap diri sendiri dan orang lain, mengembangkan bantuan, 

dan hubungan saling percaya, meningkatkan dan menerima 

ungkapan perasaan yang positif dan negatif, sistematis dalam 

metode pemecahan masalah, mengembangkan pendidikan dan 

pengetahuan internasional,meningkatkan dukungan, 

perlindungan mental, fisik, sosial budaya dan lingkungan 

spiritual, senang membantu kebutuhan pasien. 

7. Kesehatan menjadi tujuan asuhan keperawatan dan lingkungan 

merupakan tempat yang perlu kita kondisikan/modifikasi untuk 
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melakukan asuhan keperawatan meningkatkan aktualisasi diri, 

mendukung pertumbuhan individu, menjaga martabat dan nilai 

manusia, membantu penyembuhan diri, dan mengurangi distress. 

Caring sudah selayaknya di aplikasikan dalam asuhan 

keperawatan. Asuhan keperawatan dalam tindakan keperawatan 

bertujuan untuk memahami antara kesehatan, penyakit dan 

kebiasaan manusia. Perawat harus mengerti perbedaan sehat, 

sakit dan penyakit.  

8. Caring merupakan salah satu tindakan keperawatan yang 

dilakukan setiapkali berinteraksi dengan pasien. Caring dapat di 

ekpresikan dengan perilaku yang tulus, ikhlas, peduli dengan 

masalah keperawatan yang di hadapi oleh pasien. Pemberian 

pelayanan keperawatan, perlu memperhatikan tiga aspek yakni 

care, cure, dan core. Proporsi pelayanan yang diberikan sebanyak 

tiga perempatnya adalah caring (tindakan yang berfokus pada 

kenyamanan dan kepuasan bagi klien selama dirawat), sedangkan 

seperempatnya adalah curing (tindakan pengobatan yang 

diberikan dalam proses penyembuhan. 

9. Pendekatan ini fokus utamanya dalam praktek keperwatan dan 

merupakan esensi dari keperawatan memfasilitasi pengembangan 

tim kesehatan tentang praktik caring melalui role model, 

pelatihan atau mentoring, mengkomunikasikan kebutuhan pasien 

dan keluarganya kepada tim kesehatan yang lain (ACNP, 2014.) 
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membina hubungan interpersonal perawat dengan pasien, dimana 

hubungan saling percaya antara perawat dan pasien akan 

meningkatkan penerimaan terhadap perasaan positif dan negatif 

antara perawat – pasien serta perawat harus menerima perasaan 

pasien serta memahami perilaku mereka.  

10. Perawat juga harus menyediakan waktu untuk pasien 

mengekspresikan perasaannya, memberikan informasi pada 

pasien tentang kesehatannya serta perawat harus menciptakan 

lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

kesehatan dan penyakit pasien (Tomey & Alligood, 2006).  

4. Gambaran caring behavior perawat di rumah sakit adalah 

Gambaran caring behavior di rumah sakit adalah analisa 

peneliti  bahwa sebagian besar responden mengatakan perawat 

memiliki perilaku caring cukup baik meskipun tidak semua aspek 

dalam keperawatan caring dapat di lakukan dengan baik, ketika 

perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien. 

Gambaran caring behavior di rumah sakit dari hasial penelitian di 

rumah sakit menurut peneliti sebagian besar responden 

menyatakan caring perawat cukup baik. Hal ini terbukti 

pendampingna perawat ketika berada dengan pasien, serta banyak 

perawat yang mencerminkan perilaku caring dalam memberikan 

asuhan keperawatan kepada klien. 
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5.3. Pembahasan  

5.3.1 Caring behavior perawat di rumah sakit tahun 2020 

1. Defenisi caring behavior  

Caring merupakan sentral praktek keperawatan. Caring juga 

merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat 

bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap pasien. 

Caring didefenisikan sebagai suatu cara pemeliharaan yang 

berpengaruh dengan menghargai orang lain, disertai perasaan memiliki 

tanggung jawab, Caring merupakan kepedulian interpersonal seorang 

yang berprofesi sebagai perawat dalam memberikan keamanan dan 

perhatian serta empati pada pasien. Perilaku caring ditunjukkan dengan 

mengakui keberadaan manusia (assurance of human presence), 

menanggapi dengan rasa hormat (respectful), pengetahuan dan 

keterampilan  rofessional (professional knowledge and skill), 

menciptakan hubungan positif (positive connectedness), perhatian 

terhadap yang dialami orang lain (attentiveness to the other’s 

experience) .  Caring merupakan bentuk dari empati, yang merupakan 

suatu kemauan dan kemampuan untuk memberikan waktu, energi dan 

kasih sayang kepada pasien. Integrasi caring akan dapat dilakukan pada 

saat memberikan asuhan keperawatan jika cirri kepribadian caring 

dikombinasikan dengan perilaku caring. Caring behavior merupakan 

bentuk dari praktik dasar keperawatan yang tampak dengan sikap sabar, 

jujur, percaya diri , kehadiran, sentuhan, kasih sayang dan kerendahan 
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hati dalam melaksanakan tindakan yang akan di lakukan sehingga 

pasien merasa nyaman dan terbantu dalam peruses penyembuhan yang 

lebih cepat pada pasien. Selain itu juga akan mencegah keadaan yang 

lebih buruk pada pasien, sebaliknya akan memberikan rasanyaman 

terhadap pasien yangt kita layani setiap hari, Caring merupakan esensi 

keperawatan yang memiliki nilai-nilai moral yang berdasarkan nilai 

kemanusiaan dan mendahulukan kesejahteraan orang lain, dalam hal ini 

adalah klien dan keluarga. Dimana moral dan etik keperawatan 

merupakan sebuah tanggung jawab perawat dalam melakukan praktik 

keperawatan kepada klien, dan perawat memiliki respon terhadap apa 

yang di lakukannya secara moral. Caring adalah perhatian perawat 

dengan sepenuh hati terhadap pasien.Kepedulian, empati, komunikasi 

yang lemah lembut dan rasa kasih saying perawat terhadap pasien akan 

membentuk hubungan perawat–klien yang terapeutik. 

2. Faktor yang mempengaruhi caring behavior perawat 

Faktor internal yaitu pengetahuan, persepsi, emosi, motivasi dan 

sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar dan 

faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, baik  fi sik maupun 

nonfisik seperti : iklim, manusia, sosial, ekonomi, kebudayaan dan 

sebagainya, perilaku caring di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor 

individu,faktor usia, faktor psikologis, dan organisasi perilaku caring 

perawat di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu faktor 

individu, faktor organisasi dan faktor psikologis faktor individu terdiri 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

100 

dari caring ability, latar belakang pribadi, dan demografis. Faktor 

psikologis banyak di pengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, 

pengalaman kerja sebelumnya, dan demografis. Sedangkan faktor 

organisasi menurut Gibson, terdiri dari variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan harian. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku caring 

perawat, salah satunya adalah motivasi intrinsik. Pasien ter hadap 

kebutuhan caring dan perilaku caring perawat di pengaruhi oleh banyak 

faktor kemampuan dan kompetensi seorang perawat di bekali dengan 

pengetahuan yang cukup dalam mengerjakan pelayanan keperawatan. 

Setiap pelayanan yang di berikan mencakup elemen keamanan dan 

kenyamanan pasien (fisik dan lingkungan), sistematika prosedur dan 

komunikasi terapeutik.Faktor yang mempengaruhi caring behavior 

merupakan menciptakan lingkungan yang mendukung caring (misalnya 

manajemen nyeri, pasien safety, pelaksanaan komunikasi terapeutik), 

mendukung pelaksanaan terapi komplementer memfasilitasi 

pengembangan tim kesehatan tentang praktik caring melalui role 

model, pelatihan atau mentoring, mengkomunikasikan kebutuhan pasien 

dan keluarganya kepada tim kesehatan yang lain, fokus utama dalam 

keperawatan adalah pada faktor-faktor “carative‟ yang di kembangkan 

dari perspektif “humanistic‟ dan di kombinasikan dengan dasar ilmu 

pengetahuan, serta diartikan sebagai pertanggung jawaban antara 

perawat dengan orang lain yaitu klien. Berdasarkan pada pemikiran 
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tersebut maka dengan caring akan memungkinkan terjalinnya hubungan 

interpersonal yang harmonis antara perawat-klien, dapat membantu dan 

memenuhi kebutuhan klien sehingga dapat memberikan kepuasan pada 

klien terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

caring perawat, salah satunya adalah motivasi intrinsik. Pendapat ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Newton yang 

menyimpulkan bahwa motivasi menjadi perawat didasari oleh faktor 

intrinsik seperti keinginan untuk membantu atau peduli kepada orang 

lain dan berkontribusi pada masyarakat. 

3. Konsep caring behavior  

 Seorang perawat harus memiliki perilaku caring dalam 

pelayanannya terhadap pasien , karena  antara pelayanan kesehatan 

dengan pasien merupakan faktor yang mempengaruhi proses kepuasan 

dan kesembuhan pasien tersebut perawat sangat berperan, baik secara 

kompetensi dan asuhan teknis  bahkan  interpersonal di anggap sebagai 

caring behavior (perilaku peduli) palung utama, apalagi bagi pasien 

dengan penyakit yang mengancam jiwa. International Association of 

Human Caring menjelaskan bahwa keperawatan selalu  meliputi empat 

konsep yaitu merawat adalah apa yang perawat lakukan, manusia 

adalah sasaran dari apa yang perawat lakukan, kesehatan adalah 

tujuannya dan lingkungan adalah tempat dimana perawat merawat. 
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4. Gambaran caring behavior perawat di rumah sakit 

Gambaran caring behavior di rumah sakit merupakan 

analisa peneliti di dapatkan bahwa sebagian besar responden 

mengatakan perawat memiliki perilaku caring cukup baik 

meskipun tidak semua aspek dalam keperawatan caring dapat di 

lakukan dengan baik, ketika perawat memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien. Gambaran caring behavior di rumah 

sakit dari hasil penelitian di rumah sakit menurut peneliti sebagian 

besar responden menyatakan caring perawat cukup baik. Hal ini 

terbukti pendampingan perawat ketika berada dengan pasien, serta 

banyak perawat yang mencerminkan perilaku caring dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada klien. 

  

5.3.2 Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakait tahun 2020 

1. Defenisi ancietas.  

Ancietas merupakan keadaan ketakutan yang tidak menyenangkan 

dan mengkhawatirkan, yang di definisikan sebagai ketegangan dan kasih 

sayang dirasakan oleh individu sebagai di bawah ancaman, Ancietas 

merupakan gangguan alam sadar (effective) yang ditandai dengan perasaan 

ketakutan atau kehawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas (Reality Testing 

Ability/RTA),masih baik, kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami 

keretakan kepribadian/ splitting of personality), perilaku dapat terganggu 
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tapi masih dalam batas normal namun tidak jikapsikis dan spiritual pasien 

dan hanya berfokus pada kondisi fisik saja. 

Ancietas dapat didefinisikan sebagai perasaan tegang, gelisah, 

gugup, takut, dan tinggi aktivitas otonom dengan berbagai tingkat intensitas. 

Ancietas merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan, kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas,  kepribadian tetap utuh,  

prilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal  adalah 

pengalaman subjektif dari seseorang yang membuat tidak nyaman selalu 

berkaitan dengan perasaan yang tidak berdaya dapat memberikan dampak 

yang mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis. 

Faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre operasi adalah 

takut terhadap nyeri, kematian, takut tentang ketidaktahuan penyakit, takut 

tentang deformitas dan ancaman lain terhadap citra tubuh kecemasan 

merupkan suatu perasaan, yang di tanadai dengan perasaan takut, kawatir, 

yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam 

menilai realitas yang menimbulkan gejala emosional, fisik, dan tingkah 

laku. Ancietas merupakan pengalaman yang di alami semua orang seumur 

hidup  pemahaman saya di dukung oleh penelitian. 
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2. Penyebab ancietas 

Ancietas dapat muncul di akibatkan oleh adanya beberapa faktor di 

antaranya yaitu faktor biologis dimana ketika tubuh mengalami suatu 

gangguan kesehatan maka menimbulkan kecemasan, faktor psikologis salah 

satunya perubahan peran dalam kehidupan sehari-hari, dan faktor sosial 

ekonomi dimana orang yang memiliki status ekonomi menengah kebawah 

cenderung sering mengalami stres dan juga fungsi integritas sosial menjadi 

terganggu, Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre 

operasi adalah takut terhadap nyeri, kematian, takut tentang ketidaktahuan 

penyakit, takut tentang deformitas dan ancaman lain terhadap citra tubuh, 

Faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre operasi adalah takut 

terhadap nyeri, kematian, takut tentang ketidaktahuan penyakit, takut 

tentang deformitas dan ancaman lain terhadap citra tubuh. 

Menurut pemahaman peneliti paktor penyebab ancites merupakan 

perasaan takut tidak di terima dalam lingkungan tertentu ,pengaaman 

teraumatis seperti terauma perpisahan,kehilangan atau bencana,rasa fustasi 

akibat kegagalan dalam mencapai tujuan,ancaman terhadap integritas 

diri/ketidak mampuan fisiologi atau gangguan terhadap kebutuhan 

dasar,ancaman terhadap konsep diri/identitas diri,harga dirri dan perubahan 

peran pemahaman saya ini di dukung oleh penelitian Menurut Taber’s 

(1993) dalam Vance T (2009). 
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3. Tanda dan gejala ancietas  pasien pre operasi di rumah sakit 

Pasien mungkin merasakan hari operasi sebagai hari terbesar dan 

paling berbahaya di negara mereka hidup. gejala- gejala psikologis 

kecemasan dapat studi diamati selama periode pra operasi yang mungkin 

termasuk peningkatan ketegangan, lekas marah, ketakutan, agresi, gugup 

dan tidak secara mental, pasien harus dipersiapkan untuk menghadapi 

pembedahan karena selalu menimbulkan rasa takut terhadap penyuntikan, nyeri 

luka, bahkan mereka berfikir apakah operasi yang di jalankan dapat berjalan 

dengan lancer. 

Tanda dan gejala pasien yang mengalami ancietas merupakan 

perasaan yang tidak berdaya dapat memberikan dampak yang 

mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis. Dampak fungsi fisiologis 

yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik seperti 

meningkatkan frekuensi nadi dan pernafasan, gerakan-gerakan tangan yang 

tidak terkontrol, telapak tangan lembab, gelisah, menanyakan pertanyaan 

yang sama berulang kali, sulit tidur, dan sering BAK (buang air kencing). 

Menurut pemahaman peneliti tanda dan gejala pasien yang 

mengalami ancietas di lihat dari  respon fisik ,yang mungkin di temukan 

mulut kering,mual dan muntah, gelisah, susah tidur, teremor dan sakit 

kepala, sedangkan di lihat dari respon kognitif lapangan presepsi 

menyempit, tidak mampu menerima rangsangan luar, berfokus pada apa 

yang menjadi perhatianya. 
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4. Tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

Tingkat kecemasan pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat 

dan sangat parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  

dari pasien dewasa yang aka melakukan operasi, berdasarkan hasil di 

penelitian jurnal pertama dapat di simpulkan bahwa tingkat kecemasn 

pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori kecemasan tinggi, 

berdasarkan hasil jurnal kedua dapat di simpulkan bahwa tingkat kecemasn 

pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori kecemasan sedang. 

Dalam jurnal ke tiga di simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre 

opresi yang mayoritas berada pada kategori kecemasan sedang, dalam jurnal 

yang ke empat simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang 

mayoritas berada pada kategori kecemasan sedang, dalam jurnal yang ke 

empat di simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang 

mayoritas berada pada kategori kecemasan tingi, dalam jurnal yang ke lima 

di simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas 

berada pada kategori kecemasan sedang,dalam jurnal yang ke enam dapat di 

simpulkan bahwa tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada 

pada kategori kecemasan tinggi.   

Jurnal ke tujuh di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat kecemasn 

pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori kecemasan 

sedang,jurnal yang kedelapan  di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat 

kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori kecemasan 

sedang sedang, jurnal yang sembilan  di atas dapat di simpulkan bahwa 
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tingkat kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori 

tinggi, jurnal yang sembilan  di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat 

kecemasn pasien pre opresi yang mayoritas berada pada kategori sedang.         

5. Gambaran tingkat ancietas pasien pre operasi di rumah sakit 

Semua pasien mengalami kecemasan sebelum operasi di berbagai 

tingkatan; persentase tertinggi memiliki tinggi tingkat kecemasan. Sumber 

utama ketakutan pasien adalah; takut mati, sakit luka pasca operasi, takut 

pasca mual dan muntah operatif. Ada yang signifikan hubungan antara usia 

dan tingkat kecemasan sementara tidak  yang signifikan antara level 

kecemasan dan karakteristik demografis pasien; tingkat pendidikan, status 

perkawinan dan pekerjaan. 

Derdasarkan asumsi peneliti  dari 10 juranal yang ambil tingkat 

ancietas pasien pre operasi 7 jurnal yang mengatakan  tingkat ancietas di 

rumah sakit  sedang sedangkan 3 jurnal mengatakan tingkat ancietas tinggi 

dari hasil tersebut dapat  di simpulkan oleh peneliti bahwa gambaran tingkat 

ancietas di rumah sakit sedang. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan  

6.1.1 Defenisi caring behavior 

Caring merupakan sentral praktek keperawatan. Caring juga merupakan 

suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat bekerja untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya terhadap pasien. caring merupakan kepedulian 

interpersonal seorang yang berprofesi sebagai perawat dalam memberikan 

keamanan dan perhatian serta empati pada pasien. Caring behavior merupakan 

bentuk dari praktik dasar keperawatan yang tampak dengan sikap sabar, jujur, 

percaya diri , kehadiran, sentuhan, kasih sayang dan kerendahan hati dalam 

melaksanakan tindakan yang akan di lakukan sehingga pasien merasa nyaman dan 

terbantu dalam peruses penyembuhan yang lebih cepat pada pasien. 

6.1.2 Faktor yang mempengaruhi caring behavior 

Faktor yang mempengaruhi caring behavior perawat faktor internal yaitu 

pengetahuan, persepsi, emosi, motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk 

mengolah rangsangan dari luar dan faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, 

baik fisik maupun non fisik seperti: iklim, manusia, sosial, ekonomi, kebudayaan 

dan perilaku, caring dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor individu,faktor usia, 

faktor psikologis, dan organisasi perilaku caring perawat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu faktor individu, faktor organisasi dan faktor 

psikologis faktor individu terdiri dari caring ability, latar belakang pribadi, dan 

demografis. 

108 
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6.1.3 Konsep caring behavior 

Seorang perawat harus memiliki perilaku caring dalam pelayanannya 

terhadap pasien , karena hubungan antara pelayanan kesehatan dengan pasien 

merupakan faktor yang mempengaruhi proses kepuasan dan kesembuhan pasien 

tersebut perawat sangat berperan, baik secara kompetensi dan asuhan teknis  

bahkan hubungan interpersonal dianggap sebagai caring behavior (perilaku 

peduli) palung utama, apalagi bagi pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa. 

6.1.4 Gambaran caring behavior 

Gambaran caring behavior di rumah sakit adalah bahwa sebagian besar 

responden mengatakan perawat memiliki perilaku caring cukup baik meskipun 

tidak semua aspek dalam keperawatan caring dapat di lakukan dengan baik, 

ketika perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Gambaran caring 

behavior di rumah sakit dari hasil penelitian di rumah sakit menurut peneliti 

sebagian besar responden menyatakan caring perawat cukup baik. Hal ini terbukti 

pendampingan perawat ketika berada dengan pasien, serta banyak perawat yang 

mencerminkan perilaku caring dalam memberikan asuhan keperawatan kepada 

klien. 

6.1.5 Defenisi ancietas 

Ancietas merupakan gangguan alam perasaan yang di tandai dengan 

perasaan ketakutan, kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian tetap utuh,  prilaku 

dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal  pengalaman subjektif dari 

seseorang yang membuat tidak nyaman selalu berkaitan dengan perasaan yang 
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tidak berdaya dapat memberikan dampak yang mempengaruhi fungsi fisiologis 

dan psikologis. 

6.1.6 Penyebab terjadinya ancietas 

Penyebab ancietas pasien post operasi di rumah sakit adalah beberapa 

faktor di antaranya yaitu faktor biologis dimana ketika tubuh mengalami suatu 

gangguan kesehatan maka menimbulkan kecemasan, faktor psikologis salah 

satunya perubahan peran dalam kehidupan sehari-hari, dan faktor sosial ekonomi 

dimana orang yang memiliki status ekonomi menengah kebawah cenderung sering 

mengalami stres dan juga fungsi integritas sosial menjadi terganggu, selain itu 

Faktor yang dapat menyebabkan ancietas pasien pre operasi adalah takut terhadap 

nyeri, kematian, takut tentang ketidak tahuan penyakit, takut tentang deformitas 

dan ancaman lain terhadap citra tubuh. 

6.1.7 Tanda dan gejala ancietas 

Tanda dan gejala pasien yang mengalami ancietas merupakan perasaan 

yang tidak berdaya dapat memberikan dampak yang mempengaruhi fungsi 

fisiologis dan psikologis. Dampak fungsi fisiologis yang ditandai dengan adanya 

perubahan-perubahan fisik seperti meningkatkan frekuensi nadi dan pernafasan, 

gerakan-gerakan tangan yang tidak terkontrol, telapak tangan lembab, gelisah, 

menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, sulit tidur, dan sering BAK 

(buang air kencing). 

6.1.8 Tingkat ancients pasien pre operasi 

Tingkat ancietas pasien pos operasi di rumah sakit adalah Tingkat 

kecemasan pasien bervariasi dari ringan hingga sedang berat dan sangat 
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parah,tingkat kecemasan pasien yang di rawat di rumah sakit  dari pasien dewasa 

yang aka melakukan operasi, berdasarkan hasil di penelitian ke sepuluh jurnal   

dapat di simpulkan bahwa tingkat kecemasan pasien pre operasi di rumah sakit 

yang akan melakukan operasi adalah sedang. 

6.1.9 Gambaran tingkat ancietas pasien pre operasi 

  Semua pasien mengalami kecemasan sebelum operasi di berbagai 

tingkatan; persentase tertinggi memiliki tinggi tingkat kecemasan. Sumber utama 

ketakutan pasien adalah; takut mati, sakit luka pasca operasi, takut pasca mual dan 

muntah operatif. Derdasarkan asumsi peneliti  dari 10 juranal yang ambil tingkat 

ancietas pasien pre operasi tujuh jurnal yang mengatakan  tingkat ancietas di 

rumah sakit  sedang sedangkan 3 jurnal mengatakan tingkat ancietas tinggi dari 

hasil tersebut dapat  di simpulkan oleh peneliti bahwa gambaran tingkat ancietas 

di rumah sakit sedang. 

 

6.2. Saran 

1. Bagi perawat 

Peneliti menyarankan kepeda peneliti selanjutnya untuk meneliti 

gamabaran caring behavior perawat dan tingkat ancietas pasien pre 

opersi di rumah sakit.Pada penelitian selanjutnya di harapkan hasil 

penelitian ini hendaknya di jadikan acuan perawat untuk lebih 

meningkatkan empati/peduli dengan bersikap adil terhadap semua 

pasien yanga akan mendapat asuhan keperawatan,sehingga mereka 
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merasa di hargai lebih nyamandan lebih bersemangat dalam peruses 

penyembuhan.  

2. Bagi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informassi dan 

referensi yang berguna bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa 

Elisabeth Medan tentang,gambaran caring behavior perawat dan tingkat 

ancietas pasien pre operasi di rumah sakit. Sehingga saat melakukan 

tindakan keperawatan ketika berada di lapangan kerja, sikap peduli 

terhadap pasien tidak tampak canggung atau terksesaan direkayasa. 

Selain itu peneliti juga mengharapkan mata kuliah tentang caring 

behavior lebih diperkaya dengan berbagai metode atau bagaimana cara 

mengaplikasikan caring behavios sehingga mahasiswa/i semakin 

terlatih sejak dini dan sebelum mengenal dunia lapangan kerja. Baiknya 

materi caring behaviour dimasukkan pada setiap tindakan keperawatan 

dasar maupun keperawatan  jiwa dengan tujuan supaya lebih memahami 

bagaimana cara caring behavior perawat yang sesungguhnya dalam 

pelayanan keperawatan. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan hasil 

penelitian lebih luas lagi dengan melakukan penelitian hubungan caring 

behavior perawat dengan motivasi kerja. 
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