
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

xii 

TESIS          PENGARUH PELATIHAN CARING…      AYU DEWI NASTITI 

 

 

Abstrak 

 

Pengaruh Pelatihan Perilaku Caring Model Partisipasif Terhadap Kinerja 

Perawat dan Mutu Layanan Keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr.R.Soedarsono  Kota Pasuruan 

 
 

Oleh : Ayu Dewi Nastiti 

 

Pendahuluan: Keperawatan merupakan profesi yang mengedepankan sikap 

“Care” atau kepedulian dan kasih sayang terhadap pasien. Keperawatan 

mengedepankan pemahaman mengenai perilaku dan respon manusia terhadap 

masalah kesehatan, bagaimana berespon terhadap orang lain, serta memahami 

kelebihan dan kekurangan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan perilaku caring model partisipasif terhadap Kinerja Perawat 

dan Mutu Layanan Keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.R.Soedarsono  

Kota Pasuruan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode quasy experimental 

design dengan menggunakan kelompok kontrol. Jumlah sampel adalah 24 perawat 

masing-masing kelompok dan 30 pasien masing-masing kelompok. Dalam 

penelitian ini kelompok intervensi diberikan pelatihan Caring model partisipasif 

sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan intervensi. Sebelum dan sesudah 

pemberian pelatihan kelompok intervensi akan dinilai perilaku caring, kinerja dan 

mutu layanan keperawatannya kemudian akan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan yang signifikan 

pada penerapan perilaku caring perawat, kinerja perawat berdasarkan caring, 

kinerja perawat berdasarkan dokumentasi askep dan mutu layanan keperawatan, 

sesudah perawat mendapatkan pelatihan perilaku caring. Diskusi: Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah ada pengaruh pelatihan perilaku caring terhadap perilaku 

caring perawat, kinerja perawat berdasarkan caring, kinerja perawat berdasarkan 

dokumentasi askep dan mutu layanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr.R.Soedarsono  Kota Pasuruan. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar 

RSUD Dr.R.Soedarsono  Kota Pasuruan meningkatkan terus kemampuan 

profesional caring perawat dengan pelatihan perilaku caring secara rutin dan 

menjadikan dimensi caring Swanson sebagai standar perilaku caring perawat 

dalam pemberian asuhan keperawatan. 

 

Kata kunci: Caring, kinerja perawat, mutu layanan keperawatan, Pelatihan 
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