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MOTTO 

 

“Deep in their roots, all flowers keep the light” 

“Tabahkanlah hatimu atas segala sesuatu hal yang menimpamu, berilah jeda 

untukmu mengikuti intuisimu. Tak selamanya luka berselimut duka. Biarlah 

Allah yang mengubah menjadi bahagia, dan simpan semua dalam doa. Just 

do your best and believe in God for everything in this world. Be a light for 

other people around you who need you” 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN PERSONAL MASTERY DENGAN CARING BEHAVIORS 

PERAWAT DI RSU HAJI SURABAYA DAN RS ISLAM JEMURSARI 

Penelitian Cross-sectional 

Oleh : Risca Maya Proboandini 

 

Pendahuluan: Caring merupakan core value keperawatan yang merujuk pada 

kepedulian seseorang secara holistik berdasar empati dan rasa kasih dalam proses 

penyembuhan. Personal mastery adalah bentuk penguasaan diri seseorang untuk 

mengembangkan dirinya secara personal dan profesional. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat 

pelaksana. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah perawat pelaksana 

dan pasien di Instalasi Rawat Inap RSU Haji Surabaya dan RSI Jemursari. Besar 

sampel yang digunakan sebanyak 136 perawat dan 136 pasien berdasarkan kriteria 

inklusi dan ekskusi. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan 

area yang diproporsikan. Variabel dependen yaitu personal mastery dan variabel 

independent yaitu caring behaviors. Data dianalisa menggunakan Spearmen rho 

dengan p<0.05. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa 65.4% perawat berperilaku 

caring dan 46.3% memiliki personal mastery tinggi. Personal mastery 

berhubungan dengan caring behavior, dimana semakin baik personal mastery 

maka semakin baik caring behaviors yang ditunjukkan dengan p: 0.000 dan 

korelasi r : 0.613. Diskusi: Faktor yang dapat berhubungan dengan personal 

mastery seperti: faktor personal, lingkungan, organisasi, pelatihan dan 

pengembangan, serta jenjang pendidikan. Adanya hal tersebut dapat 

mempengaruhi kedewasaan seseorang, memperdalam seseorang mengenal 

dirinya, dan meningkatkan keterampilan secara personal dan profesional. Peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu membuat penerapan perlakuan yang dapat 

meningkatkan personal mastery dan caring behaviors seseorang.  

 

Kata kunci: personal mastery, caring behavior, perawat   
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ABSTRACT 

 

PERSONAL MASTERY RELATIONSHIP WITH CARING BEHAVIORS 

OF NURSES IN HAJI SURABAYA AND ISLAM JEMURSARI HOSPITAL 

 

Descriptive Research 

 

By: Risca Maya Proboandini 

 

 

Introduction:  Caring, a person's concern holistically based on empathy and 

compassion in the healing process is a core value of nursing. Personal mastery is a 

form of self-mastery to develop himself personally and professionally. This study 

was aimed to determine the relationship of personal mastery with caring behavior 

of nurses. Method: The research design was descriptive correlation with cross 

sectional approach. The population of the study were the nurses and the patients at 

the Inpatient Installation RSU Haji Surabaya and RSI Jemursari. The sample size 

were 136 nurses and 136 patients based on inclusion and exclusion criteria. The 

sampling technique used purposive sampling with the proportioned 

area. Dependent variable was personal mastery and independent variable was 

caring behavior. Data were analyzed using Spearman rho with p<0.05. Results: 

As much as 65.4% caregivers behaved caring and 46.3% have high personal 

mastery. Personal mastery was associated with caring behavior, where the better 

the personal mastery the better caring behaviors were shown with p:0.000 and 

correlation r:0.613. Discussion: The highest dimension of personal mastery is self 

awareness, and the lowest dimension is autonomy. Factors that can be related to 

personal mastery such as: personal factors, environment, organization, training 

and development, and education level. The highest percentage of caratif factor 

from caring behavior is promoting interpersonal teaching-learning and the lowest 

factor is using problem solving caring process. The next researcher is sugessted to 

make the application of treatment that can improve the personality of carp and 

person caring behaviors. 

  

Keywords: personal mastery, caring behavior, nurse 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perawat merupakan proporsi staf terbesar dalam RS yang kontak langsung 

dengan pasien maupun caregiver yang secara langsung berpengaruh terhadap 

produktifitas, gambaran organisasi dan quality of care serta kepuasan pasien (Lee 

and Yang, 2015 pg 297). Depkes (2008) menjelaskan bahwa pelayanan 

keperawatan dalam rumah sakit sangat mempengaruhi kualitas pelayanan 

kesehatan dan menjadi faktor penentu citra rumah sakit tersebut (Mailani and 

Fitri, 2017 pg 204) dan ¾ bagian dari pelayanan adalah caring yang berfokus pada 

perawatan pasien, kenyamanan, dan kepuasan (Manurung et al., 2013 pg 104). 

Kualitas perawatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami krisis 

(Ferrall, Evidence-based and Ferrall, 2015 pg 324) sedangkan 90% pelayanan 

diberikan oleh perawat (Huber, 2011; Prihandani, 2015 pg 1). Krisis merupakan 

pernyataan pedoman yang mengingatkan bahwa endemis caring dan rasa 

mengasihi dari keperawatan saat ini mengalami pengikisan (Hart, Spiva and 

Kimble, 2011)(Darbyshire and McKenna, 2013 pg 305). Banyak rumah sakit 

pemerintah atau swasta yang hanya memusatkan diri pada pengobatan pasien, dan 

keberhasilan ilmu pengetahuan mendorong perawat hanya memberikan perhatian 

pada tugas mengobati daripada merawat (Prihandhani, 2015 pg 2). 

Pasien menilai pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebaiknya 

tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, namun berkesempatan untuk 

berinteraksi dalam mendukung proses kesembuhan (Cahyono, J, 2013 pg 114-

115). Penggunaan model terapi pengobatan saja secara mandiri hanya akan 
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memperpanjang waktu perawatan, ancaman yang serius, serta meningkatkan biaya 

pengobatan (Zamanzadeh et al., 2016 pg 215). Pendekatan biomedis memang 

penting, namun hal tersebut tidak dapat memberikan harapan pada pasien yang 

membutuhkan perawatan secara holistis untuk penyembuhan secara personal 

(Cahyono, J, 2013 pg 115). 

Hasil survey penelitian Kemenkes (2010) yang mengambil sampel pasien 

rawat inap sebanyak 738 pasien dari 23 RS (umum dan swasta) di 5 kota besar 

Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 9 poin permasalahan yang ditemukan, 

salah satunya sebanyak 65,4%  pasien mengeluh terhadap sikap perawat yang 

kurang ramah, kurang simpatik, dan jarang tersenyum dan penelitian pada RSU 

dr. H. Koesnadi Bondowoso menunjukkan bahwa 50% sikap perawat kurang 

caring (Tiara and Lestari, 2013 pg 116). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamim (2015) pg 127 yang meninjau 

perilaku caring berdasar 10 perilaku caratif menunjukkan 50,70% perawat merasa 

cukup untuk humanism, 71,84% merasa cukup untuk kondisi faith-hope, 81,69% 

merasa cukup untuk sensitivity, 53,32% merasa kurang untuk kondisi trust, 

53,52% untuk kondisi expressions, 53,52% merasa cukup untuk problem solving, 

59,15% merasa cukup untuk kondisi teaching, 57,75% merasa cukup untuk 

kondisi support, 56,34% merasa cukup untuk human need, dan 49,28% merasa 

cukup untuk exixtensial. Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sikap perawat saat ini belum menunjukkan caring yang optimal. 

Hasil penelitian di RS Haji Surabaya yang mengkorelasikan perilaku caring 

dengan kecerdasan emosional menunjukkan bahwa 42,3% perawat tidak 

menunjukkan perilaku caring (Rifai, 2017 pg 49) dan perawat irna di RS Haji 



3 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

mengalami burnout syndrome (Putri, 2016 pg 79), sedangkan berdasar hasil 

wawancara yang dilakukan di bidang keperawatan mengatakan bahwa sebulan 

sekali dilakukan pelatihan terkait caring dalam bentuk seminar atau workshop 

namun belum ada bentuk evaluasi dan implementasi untuk kegiatan tersebut.  

Evaluasi terhadap kepuasan pelayanan keperawatan oleh pasien dilakukan 

setiap tahunnya dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pada hasil 

penilaian IKM terakhir (2017 semester awal), indeks penilaian rawat inap adalah 

B dengan nilai 74,35 dan terdapat beberapa masukan untuk perawat seperti agar 

komunikasi perawat diperbaiki, lebih ramah, lebih sopan dan informative serta 

lebih berhati-hati dan memperhatikan pasien dan berdasar penelitian Rifai (2017) 

42,3% perawat masih kurang caring. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu 

ditinjau kembali mengenai caring behavior perawat.  

Caring terhadap pasien merupakan core value dari praktik keperawatan, 

(Hoeve, Jansen and Roodbol, 2014 pg 305) yang menjadi filosofi keperawatan 

dan harus ada dalam setiap pemberian asuhan keperawatan selain holistis dan 

humanistis (Nursalam,2015 pg 29). Caring dan noncaring memiliki berbagai 

konsekuensi positif dan negatif terhadap pasien, keluarga, perawat hingga rumah 

sakit yang berpengaruh terhadap aspek emosi-spiritual, fisik, hingga sosial, seperti 

kualitas hidup dan well being, kepuasan, proses penyembuhan secara fisik, rasa 

aman, perasaan dihargai, bernilai, dan bermartabat sebagai manusia, aktualisasi 

diri dan pengembangan personal, hingga kesiapan kematian dalam damai (Kalfoss 

and Cand, 2016 pg 1001). 

Care merupakan esensi dari profesi keperawatan selain moral yang menjadi 

pembeda dengan profesi lain (Swanson, 1991; Aligood, 2014) yang menjadi 
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jantung dari ilmu keperawatan dan mendefinisikan profesi keperawatan (Greger, 

2012 pg 5). Komponen dasar dan universal dari keperawatan yang baik adalah 

caring, caring terhadap biopsikososial pasien dan spiritual well being (Swanson, 

ND; Aligood, 2014 pg 693). 

Memberikan asuhan (caring) secara sederhana tidak hanya sebuah perasaan 

emosional atau tingkah laku sederhana karena perilaku caring merupakan 

kepedulian untuk mencapai perawatan yang lebih baik, sehingga pasien merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan (Hamim, 2015 pg 18). Perawat bukanlah 

bagian dari lingkungan pasien yang sederhana melainkan perawat merupakan 

lingkungan pasien (Dossey and Keegan, 2016 pg 113) yang menjadi inti dalam 

membantu pasien mencapai tingkat harmoni yang tinggi dalam aspek fisik, jiwa, 

dan spiritual melalui hubungan caring (Wafika et al., 2009 pg 293). Gibson 

(1997) menjelaskan bahwa perilaku caring dalam memberikan asuhan 

keperawatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor psikologi, 

dan faktor organisasi (Supriatin, 2009).  

Pembelajaran personal merupakan dasar dari pembelajaran organisasi, dan 

perkembangan dalam sebuah organisasi dikembangkan melalui perkembangan 

individu-individu di dalamnya (Armstrong, 2006 pg 185; Senge et al., 2010 pg 

270). Pembelajaran organisasi (organization learning) menjadi salah satu prinsip 

dasar manajemen sumber daya manusia (Armstrong, 2006 pg 540) yang juga 

berkaitan dengan manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar (learning 

organization).  

Organisasi pembelajar diartikan Senge (1990) dalam Armstrong (2006) pg 

543 sebagai kondisi dimana orang secara terus-menerus mengembangkan 
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kapasitas dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan, dengan 

memelihara pola pemikiran baru dan meluas melalui aspirasi bebas yang 

didapatkan dan secara terus mempelajari bersama-sama. Organisasi pembelajar 

memiliki 5 pilar yaitu: personal mastery, systems thinking, mental models, shared 

vision, dan team learning (Senge, 1990). 

Personal mastery sebagai level pertama yang menjadikan seseorang efektif 

dengan kemampuannya untuk belajar hingga akhir hayat dan mengembangkan 

personalnya, serta menjadi anggota tim yang efektif dalam sebuah organisasi 

(Learning and Pty, ND pg 1). Cashman (2008 pg 34) menjelaskan bahwa personal 

mastery merupakan bentuk mengakui akan keahlian (talenta) dan kekuatan ketika 

dihadapkan pada kondisi kurang berkembang, menutup-nutupi, atau bayangan 

dari kita sendiri, yang didasari oleh tujuh dimensi yaitu self awareness, ketajaman 

persepsi (perceptual acuity), penguasaan emosi, keterbukaan, fleksibilitas dan 

adaptasi, otonomi, serta kreatifitas (Learning and Pty, ND pg 5) namun hingga 

saat ini hubungan personal mastery (penguasaan diri) dengan caring behavior 

perawat belum dapat dijelaskan. 

Seseorang dengan personal mastery yang tinggi akan secara baik memahami 

akan kekurangannya, ketidakmampuan dirinya, area pengembangan dirinya, dan 

memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi (Senge,1990) sedangkan Pearlin et al 

(1981) menjelaskan bahwa seseorang dengan personal mastery rendah memiliki 

keyakinan bahwa mereka tidak dapat mengontrol apa yang datang pada kehidupan 

mereka, merasa helpless ataupun tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan 

permasalahan mereka dan mengubah  keadaan di sekitar mereka (Pearlin et al, 

1981; Edelstein, 2015).  
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Kondisi keperawatan di Indonesia saat ini masih dalam tahap mewujudkan 

profesinya (Nursalam, 2015 pg 18). Banyak perawat yang memiliki sikap rendah 

diri sehingga ia tidak menyadari bahwa ia adalah sumber informasi bagi pasien. 

Perawat cenderung melaksanakan perannya secara rutin dan menunggu perintah 

dokter (Nursalam, 2015 pg 25), dan dengan penuh kesadaran perawat selalu 

menjadi subordinat profesi medis dan mengalami ketidakpuasan tinggi terhadap 

profesinya (Hoeve, Jansen and Roodbol, 2014 pg 296).  

Berdasarkan uraian diatas dan belum adanya penjelasan mengenai hubungan 

personal mastery dengan caring behavior perawat, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti akan adanya hubungan personal mastery terhadap caring behavior 

perawat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi personal mastery perawat di RSU Haji Surabaya dan  

RSI Jemursari Surabaya 

2. Mengidentifikasi caring behavior perawat di RSU Haji Surabaya dan RSI 

Jemursari Surabaya  

3. Menganalisa hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat 

di RSU Haji Surabaya dan RSI Jemursari Surabaya 



7 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian 

ilmu mengenai hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

1. Bagi perawat 

 Dengan mengetahui  personal mastery dan bentuk caring behavior 

perawat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan, membantu dalam pengembangan staf perawat untuk 

mengembangkan diri dan potensinya sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

2. Bagi Rumah Sakit 

 Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk membuat 

program dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya perawat 

sehingga dapat meningkatkan kualitas  pelayanan keperawatan di RS 

yang lebih baik.  
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Personal Mastery 

2.1.1 Definisi Penguasaan Diri (Personal Mastery) 

Secara turun menurun istilah mastery berasal dari bahasa sansekerta yang 

berasal dari kata mah yang berarti lebih besar “greater” atau dapat diartikan juga 

sebagai “maharaja”. Setelah berabad-abad, dalam bahasa Latin dan Inggris 

mastery diartikan sebagai memiliki arti mendominasi atas sesuatu yang lain, 

sedangkan dalam bahasa Perancis, berasal dari kata Maitre yang berarti seseorang 

mempunyai keahlian khusus, cakap, dan ahli dalam sesuatu (Senge et al., 2010 pg 

174). 

Mastery lebih direfleksikan sebagai maître yang menjelaskan bahwa 

kapasitas seseorang tidak hanya terbatas pada bagaimana ia memproduksi sesuatu 

namun juga mengenai prinsip yang mendasari proses ia memproduksi hal tersebut. 

Mastery merujuk pada perasaan bahagia dan upaya dimana kita tidak dapat 

menyebut seseorang meraih kesuksesan besar jika hanya melakukan perjuangan 

dengan cara yang konstan hingga dapat disebut sebagai “masterfull” (Senge et al., 

2010 pg 174). 

Dunham-Taylor dan Pinczuk (2006) mendefinisikan personal mastery 

sebagai proses internal yang dilakukan ketika kita mengetahui apa yang lebih baik 

untuk kita yang tidak terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan, namun diikuti oleh 

berbagai keputusan besar dalam pekerjaan kita. Lingkungan yang keras dan krisis 

personal terkadang mampu membawa ke sebuah perubahan tanpa kita 



9 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

menginginkan perubahan tersebut dan hal ini mengarahkan untuk mencapai 

personal mastery. 

Personal mastery adalah sebuah pendekatan untuk menemukan kehidupan 

yang sesungguhnya, berarti, dan terpenuhi dalam kehidupan personal ataupun 

kehidupan profesional seseorang secara nyata (Dhiman, 2011 pg 69) akan tetapi 

bukan berarti keberhasilan atau kesuksesan dalam mencapai lingkungan sosial 

seperti memiliki nama, menjadi kaya, populer, mendapatkan kecantikan secara 

fisik, atau mendapatkan pendidikan yang tinggi namun lebih pada apa yang ada di 

dalam diri, walaupun  hal lain sedang terjadi di sekitar individu tersebut (Dunham-

Taylor dan Pinczuk, 2006). Seseorang dengan personal mastery yang tinggi akan 

selalu belajar mengembangkan kemampuannya untuk mencapai hasil yang 

diharapkan dalam kehidupan mereka (Senge, Miller and Davidson, 2004  pg 126).  

Senge (2006) menjelaskan bahwa personal mastery adalah tujuan mayor 

sebuah organisasi pembelajar yang didasari oleh pembelajaran dan pertumbuhan 

personal karyawan, dan kreatifitas sebagai pendekatan dalam melakukan sebuah 

bisnis/ usaha (Healey dan Marcheese, 2012) dan menjadi salah satu pilar dari Fifth 

Discipline yang diperkenalkan Peter Senge dan membentuk organisasi 

pembelajar. Senge (2010) mengungkapkan bahwa dalam organisasi pembelajar 

terdapat lima pilar yang mendasari yaitu:  

1. Penguasaan diri (personal mastery) 

Penguasaan diri merupakan bentuk pembelajaran untuk mengembangkan 

kapasitas personal untuk menciptakan hasil yang paling diinginkan, dan 

membentuk lingkungan organisasi dengan mengembangkan para staf dan 
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karyawan di dalamnya untuk menggapai tujuan dan cita-cita yang mereka 

inginkan (Senge et al., 2010 pg 15). 

 

2. Model mental (mental models) 

Model mental adalah sebuah disiplin pembelajaran yang menunjukkan asumsi 

yang mendalam, generalisasi dan gambaran yang mempengaruhi bagaimana 

memahami dunia sekitar serta bagaimana mengambil langkah berikutnya 

(Sedarmayanti, 2014 pg 115).   

3. Penjabaran visi (shared vision) 

Penjabaran visi adalah membangun sebuah komitmen dalam tim, dengan 

mengembangkan gambaran secara bersama mengenai masa depan yang 

diharapkan, serta prinsip dan pedoman yang kita harapkan terdapat di 

dalamnya (Senge et al., 2010 pg 15).  

4. Pembelajaran tim (team learning) 

Pembelajaran tim adalah pembelajaran yang menunjukkan proses 

pengembangan kemitraan dan pengembangan kapasitas tim untuk 

mewujudkan pembelajaran serta kinerja yang diinginkan anggotanya 

(Sedarmayanti, 2014 pg 115).    

5. Berfikir Sistem (systems thinking) 

Berfikir sistem adalah sebuah kerangka konseptual berupa cara berfikir dan 

bahasa dalam mendeskripsikan dan memahami, serta usaha dan hubungan 

interrelationship yang membentuk sebuah sistem perilaku yang membantu 

untuk mengubah pola tersebut secara efektif (Senge et al., 2010 pg 15). 
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Ketika personal mastery menjadi sebuah disiplin, maka sebuah aktivitas 

akan terintegrasi dalam kehidupan dan didasari oleh dua perubahan yaitu:  

1. Secara berkelanjutan akan mengklarifikasi mengenai seberapa penting sesuatu 

hal untuk diri kita. 

2. Secara berkelanjutan belajar memandang dan memahami sesuatu hal dengan 

lebih baik dan jernih (Senge, Miller and Davidson, 2004 pg 126).  

Personal mastery merupakan satu hal yang sangat penting dalam 

pembangunan sebuah organisasi pembelajar yang mengembangkan potensi atau 

kapasitas seseorang dalam mewujudkan keinginannya dan menciptakan 

lingkungan organisasi yang memungkinkan mengembangkan seluruh stafnya 

menggapai cita-cita dan tujuan yang mereka pilih berdasarkan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran ini berhubungan dengan pembelajaran secara 

keseluruhan baik pada tingkat individu, tim, atau organisasi itu sendiri (Learning 

and Pty, ND pg 1)(Senge et al., 2010). Perkembangan sebuah organisasi 

dikembangkan melalui perkembangan individu-individu di dalamnya.(Senge et 

al., 2010 pg 127). 

Istilah mastery diartikan sebagai mendominasi atas orang lain atau suatu hal 

atau memiliki keahlian pada tingkatan yang spesial (Senge, Miller and Davidson, 

2004 pg 127). Personal mastery merupakan level pertama dalam sebuah 

pembelajaran, yang menjadikan kemampuan individu untuk lebih efektif dalam 

pembelajaran sepanjang hayat dan berkaitan dengan pengembangan personal, 

serta untuk menjadi anggota tim yang efektif dalam sebuah pembelajaran 
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(Learning and Pty, ND pg 1) dan ketika seseorang dapat merefleksikan tujuan 

yang sebenarnya maka individu tersebut akan dapat memulai transformasi, 

penguasaan, serta aktualisasi diri (Dhiman, 2011 pg 70). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

personal mastery adalah penguasaan diri yang berkaitan dengan pembelajaran 

individu untuk selalu mengembangkan dirinya dan belajar sepanjang hayat untuk 

menjadi seseorang yang lebih efektif untuk menggapai sesuatu yang diharapkan, 

dimana didalamnya juga memiliki proses dan memungkinkan melibatkan berbagai 

keputusan besar yang diambil. 

2.1.2 Karakteristik Personal Mastery 

Menurut Marty Jacobs (2007) pg 1, seseorang yang memiliki personal 

mastery yang tinggi akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki sense khusus mengenai tujuan hidupnya 

2. Mampu menilai realitas yang ada dengan akurat. 

 Seseorang dengan personal mastery yang tinggi akan melihat realitas saat ini 

sebagai sebuah perkumpulan atau sekutu dan bukan sebagai sebuah serangan,  

mereka belajar mengenai bagaimana cara untuk menerima dan berusaha untuk 

mengubah daripada melakukan perlawanan terhadap hal tersebut (Senge, 

Miller and Davidson, 2004 pg 127). 

3. Terampil dalam mengelola tegangan kreatif untuk memotivasi diri dalam 

mencapai kemajuan kedepannya 

4. Melihat perubahan sebagai suatu peluang 

5. Memiliki rasa keingintahuan yang besar 
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6. Menempatkan prioritas yang tinggi terhadap hubungan personal tanpa 

menunjukkan rasa egois atau individualismenya 

7. Pemikir sistemik, dimana seseorang melihat dirinya sebagai salah satu bagian 

dari sistem yang lebih besar (Jacobs, 2007 pg 1). 

Peter Senge (2004) menjelaskan bahwa seseorang dengan personal mastery 

yang tinggi memiliki kesadaran “aware” yang tajam akan ketidaktahuan mereka, 

ketidakmampuan dirinya, dan area perkembangan mereka, serta mereka memilki 

rasa kepercayaan diri yang dalam (Senge, Miller and Davidson, 2004 pg 127). 

2.1.3 Disiplin Penguasaan Diri (Personal Mastery) 

Personal mastery menjadi dasar perkembangan seumur hidup seseorang dan 

profesional. Ketika personal mastery meningkat dalam perkembangan seorang 

individu, hal tersebut juga akan menyokong efektifitas dalam sebuah hubungan 

interpersonal, pengembangan tim, dan semua kemajuan yang berhubungan dengan 

perusahaan sebagai proses organisasi pembelajar (Learning and Pty, ND pg 1). 

Peter Senge (2004) pg 132 menjelaskan bahwa untuk mengerti dan merasakan 

adanya penguasaan diri (personal mastery) maka kita harus melakukan sebuah 

pendekatan yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah ilmu pembelajaran 

(disiplin). Menurut Peter Senge, pencapaian personal mastery mencakup beberapa 

pilar utama, yaitu: 

1. Visi Pribadi 

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah 

organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan dimana ia 

memiliki nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan (Wibisono, 

2006 pg 43) sedangkan visi pribadi adalah visi yang berasal dari pribadi 
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tersebut dan hadir secara lembut (Senge, Davidson, 2004 pg 134). Senge 

(2004) pg 134 mengungkapkan bahwa visi memiliki arti yang berbeda dengan 

tujuan, dimana visi lebih berfokus kepada arti atau makna bukan kepada hasil. 

Tujuan lebih bersifat abstrak dan mengacu pada perintah sedangkan visi 

adalah gambaran mengenai sebuah harapan di masa depan yang bersifat 

intrinsik dan sebuah akhir yang spesifik.(Senge, Miller and Davidson, 2004 pg 

134). 

2. Tegangan Kreatif 

Adanya perbedaaan (gap) di antara visi dan realitas menyebabkan banyak 

orang kesulitan mengungkapkan visi mereka secara jelas, dan mereka harus 

menyadari akan adanya gap tersebut, namun adanya gap atau perbedaan akan 

dapat menjadi sumber energi yang membantu dalam mewujudkan visi 

seseorang tersebut dengan sebuah aksi. Gap merupakan sumber untuk 

perwujudan energi yang kreatif, dan disebut sebagai creative tension 

(tegangan kreatif) (Senge, Miller and Davidson, 2004 pg 135). 

 

Gambar 2. 1 Ilustrasi creative tension (Senge, Miller and Davidson, 2004) 
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Creative tension dapat diilustrasikan seperti rubberband  (karet) yang 

meregangkan antara visi dan realita saat ini. Ketika mencoba meregangkan 

karet tersebut maka akan terjadi tegangan, dan tegangan tersebut 

merepresentasikan tegangan antara realita dan visi. Terdapat dua jalan yang 

akan kita temui sebagai penyelesaian ketika kita tetap mempertahankan 

adanya perbedaan atau gap tersebut, yaitu: mengambil langkah untuk 

membawa realitas sejalan dengan visi dan menurunkan visi (Senge, Miller and 

Davidson, 2004 pg 137). 

 

Gambar 2. 2Hubungan Visi, emotional tension, gap, action, dan realitas 
 

3. Konflik Struktural : Kekuatan dari ketidakberdayaan 

Seorang individu dengan kesuksesan yang tinggi seringkali melabuhkan 

kepercayaannya yang dalam ke dalam personal mastery. Banyak diantara kita 

yang memegang teguh satu atau dua penyangkalan yang membatasi 

kemampuan kita dalam menciptakan atau menggapai sesuatu yang kita 

inginkan, dan yang seringkali terjadi adalah ketidakberdayaan (Senge, Miller 

and Davidson, 2004 pg 141). 
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Gambar 2.3 Ilustrasi realita, visi, dan kepercayaan akan ketidakberdayaan 

atau ketidakbernilaian 

Seseorang yang memiliki visi dapat digambarkan mereka memiliki rubber 

band atau karet yang menjadi creative tension, dan seseorang yang 

mempercayai akan ketidakberdayaan memiliki second rubber band atau karet 

yang kedua. Jadi, ketika seseorang semakin mendekat untuk mencapai visi 

mereka, karet yang kedua akan semakin menariknya jauh dari visi yang 

mereka miliki.  

Fritz (ND) dalam Senge et al (2004) mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

strategi untuk menyelesaikan konflik struktural yang ada, yaitu: membiarkan 

visi terkikis sebagai salah satu strategi koping, melakukan manipulasi konflik, 

atau “willpower” yaitu berasumsi memotivasi diri sendiri dengan 

meningkatkan kemauan. 

4. Komitmen pada Kebenaran 

Kita menjadi lebih efektif ketika kita dapat jujur terhadap diri kita sendiri 

mengenai tujuan hidup kita, karunia yang didapat, dan kekuatan serta 

kelemahan yang kita miliki. Dengan kita meyakini bahwa kita bukan 

seseorang yang sempurna maka kita akan terus belajar dan hal tersebut dapat 
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meningkatkan penguasaan diri (personal mastery) dan kepemimpinan kita 

(Dunham-Taylor, J &Pinczuk, J. Z, 2006). Kekuatan dari sebuah kebenaran 

adalah melihat sebuah realitas lebih dan lebih, membersihkan lensa atau sudut 

pandang persepsi, membangunkan diri dari penentuan distorsi diri dari realita 

(Senge, Miller and Davidson, 2004 pg 146). 

5. Menggunakan Kesadaran  

Senge (2004) menjelaskan bahwa hal yang seringkali ditemukan pada 

seseorang dengan personal mastery yang tinggi adalah kemampuannya dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara yang tak biasa, yaitu 

mengagumkan dan mudah. Dimensi yang secara mutlak harus ada dalam 

personal mastery ini adalah kesadaran, dengan adanya kesadaran seseorang 

dapat memutuskan sesuatu secara kompleks. 

2.1.4 Dimensi Personal Mastery 

Global Learning Service (ND) dalam workshopnya menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa dimensi dari personal mastery, yaitu: 

1. Self awareness yaitu kemampuan untuk melihat dan memahami diri sendiri 

secara baik/jelas 

2. Perceive acuity yaitu keterampilan dalam menginterpretasikan pesan dari 

persepsi yang kita dapatkan melalui observasi atau keahlian dalam 

mendengarkan 

3. Emotional mastery yaitu kemampuan untuk memahami dan mengontrol emosi 

diri sendiri, yang terdirii dari: mengenali emosi, memanajemen emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengakui emosi pada diri orang lain, dan memelihara 

hubungan yang terlibat dengan emosi 
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4. Openness yaitu kemampuan untuk menghadapi pemikiran kita dan 

mempelajari ide-ide baru atau pengalaman baru. 

5. Flexibility and adaptability yaitu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi 

dalam satu situasi yang baru 

6. Autonomy yaitu kemampuan untuk mengontrol kehidupan diri pribadi, dimana 

untuk mencapai otonomi ini, seseorang harus memiliki pengembangan terkait 

aspek pikiran (mind), fisik, kecerdasan, sensitifitas, estetik, tanggung jawab 

personal dan nilai spiritual. 

7. Creative resourcefulness yaitu kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif, 

dan menemukan jalan yang baru dalam melakukan segala hal. 

Global learning service juga menambahkan bahwa setiap disiplin dalam 

personal mastery memiliki keterkaitan satu sama lain, dan seluruh dimensi 

personal mastery menghasilkan self-awareness (kesadaran diri) (Learning and 

Pty, ND pg 6) 

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 7 dimensi personal mastery, sebagai 

berikut: 

1. Self-awareness 

Menurut Potter dan Perry (2016) pg 1057 kesadaran diri atau self 

awareness berkenaan dengan hubungan antara persepsi diri terhadap diri 

sendiri dengan persepsi orang lain terhadap diri kita. Self awareness 

merepresentasikan fenomena multidimensi secara kompleks yang terdiri dari 

berbagai domain diri dan akibat dari sesuatu yang wajar. Seseorang menjadi 

“self-aware” ketika mereka menerima suatu stimulus dan memprosesnya 

dalam kehidupan mereka (Morin, 2011 pg 809). 
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Self awareness (kesadaran diri) adalah pondasi dari penguasaan diri 

(personal mastery)  dan menjalin hubungan dengan orang lain dengan 

mengesankan, dan hal ini menjadi sebuah perjalanan yang terus menerus 

dalam mendapati seluruh langkah-langkah kehidupan. Pertumbuhan akan self-

awareness merupakan sebuah kunci kemudi dalam perseorangan atau 

pengembangan profesional (Learning and Pty, ND pg 8). 

Individual development, which begins at birth and continues 

throughout life, is a dialectical process which starts with knowing 

oneself and thus opens out to relationships with others. In that sense, 

education is above all an inner journey where stages correspond to 

those of the continuous maturing of the personality (The Jewel Within, 

Report of Unesco Commission on Education for 21st century dalam 

Learning Organization Service, ND) 

Pernyataan diatas mengungkapkan bahwa pengembangan seorang 

individu dimulai semenjak ia lahir yang dilanjutkan melalui kehidupannya 

adalah sebuah proses dialektika yang diawali dengan mengetahui dirinya 

sendiri hingga terbuka untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam 

artian lain, pembelajaran akan semua perjalanan diri memiliki tingkat 

hubungan yang sejalan dengan kematangan personality seseorang secara 

berkelanjutan. 

Seseorang yang memiliki “self awareness” dapat dengan mudah 

mengidentifikasi kata-kata yang berhubungan dengan diri daripada seseorang 

yang tidak memiliki “self-awareness” (Morin, 2011 pg 810). Memahami 

orang lain akan membuat kemampuan yang lebih baik dalam mengenal diri 

sendiri, dan hubungan dengan orang lain dapat mendefinisikan beberapa 

bentuk identitas atau kompleksitas individu, baik secara individu atau secara 

kolektif, serta berhubungan dengan berbagai macam kelompok yang 
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menunjukkan kesetiaan secara konstan walau dalam pola yang bergeser 

(Jewel Within, ND dalam Global Learning Service, ND pg 8). 

Goleman (1998) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen dalam 

self awareness, yaitu: emotional self awareness, accurate self-assesment, dan 

self-confidence. Emotional self awareness adalah bentuk mengakui emosi 

dan dampak dari emosi tersebut, sedangkan assesmen diri (self assessment) 

adalah bagaimana seseorang memahami kekuatan dan keterbatasannya, dan 

kepercayaan diri (self confidence) adalah keyakinan akan kemampuan dan 

kebernilaian orang tersebut.  

Goleman (1998) dalam Dunham-Taylor (2006) mengungkapkan bahwa 

seseorang yang memiliki assesmen tinggi dan berkompeten menunjukkan 

bahwa ia memahami akan kekuatan dan kelemahannya, merefleksikan dan 

belajar dari pengalaman, terbuka akan umpan balik (feedback) dan perspektif 

yang baru, terus –menerus belajar, dan berhubungan dengan pengembangan 

diri. Jendela Johari menjelaskan bahwa terdapat empat kuadran yang 

menggambarkan mengenai self assessment dan bagaimana hal tersebut 

menunjukkannnya. 
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Gambar 2. 4 Johari window from Sundeen,S. J., Stuart, G.W., Rankin, E. D., & 

Cohen, S. A (1985). Nurse-Client Interaction, Implementing the Nursing Process 

(3rd edition). The C.V. Mosby Company dalam Dunham-Taylor (2006) 

1) Kuadran satu menunjukkan informasi yang kita ketahui mengenai diri kita 

sendiri dan orang lain juga mengetahui hal tersebut. 

2) Kuadran dua berisi aspek tentang hal mengenai diri kita pribadi namun 

kita tidak memahami atau mengetahuinya (kita buta akan hal tersebut) 

akan tetapi orang lain mengerti. 

3) Kuadran tiga mencakup informasi tersembunyi yang hanya kita yang 

mengetahui tanpa orang lain mengerti akan hal tersebut. 

4) Kuadran empat menunjukkan unknown area dimana kita dan orang lain 

tidak mengetahui. 
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Gambar 2. 5 Johari window from Sundeen,S. J., Stuart, G.W., Rankin, E. 

D., & Cohen, S. A (1985). Nurse-Client Interaction, 

Implementing the Nursing Process (3rd edition). The C.V. 

Mosby Company dalam Dunham-Taylor (2006) 
 

Pada gambar 2.6 menunjukkan bahwa kuadran 1 memiliki ukuran yang 

sangat kecil, hal ini mengindikasikan bahwa self-awareness yang dimiliki 

rendah.  

 

Gambar 2.6 Johari window from Sundeen,S. J., Stuart, G.W., Rankin, E. D., 

& Cohen, S. A (1985). Nurse-Client Interaction, Implementing 

the Nursing Process (3rd edition). The C.V. Mosby Company 

dalam Dunham-Taylor (2006) 
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Pada gambar 2.6 menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 

pengetahuan yang luas mengenai dirinya dan juga diketahui oleh orang lain 

(kuadran 1) menunjukkan bahwa ia memiliki personal mastery yang tinggi 

(Dunham-Taylor, 2006). 

Menurut Sundeen et al (1985) menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip 

yang membantu seseorang memahami fungsi diri dalam representasi gambar 

tersebut: 

1.) Perubahan pada salah satu kuadran akan berdampak pada kuadran lainnya 

2.) Paling terkecilnya ukuran pada kuadran pertama, menunjukkan semakin 

kurangnya komunikasi 

3.) Pembelajaran interpersonal adalah kondisi dimana kuadran 1 menjadi 

bagian yang lebih besar dibandingkan ukuran kuadran lainnya (Dunham-

Taylor, 2006). 

Dalam mengenal awareness, Morlin A (2011) pg 808 menyebutkan 

bahwa terdapat empat tingkatan akan kesadaran. Kesadaran “consciousness” 

dan “self awareness” adalah dua hal yang berbeda. Mead (1934) dalam 

Morlin (2011) menjelaskan bahwa “consciousness” lebih memberikan 

perhatian kearah luar yaitu lebih merujuk kepada lingkungan sedangkan “self 

awareness” adalah meletakkan perhatian lebih melihat ke dalam diri 

seseorang. Morlin (2011 pg 809) membagi consciousness atau kesadaran ke 

dalam empat level dan tertera dalam tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2. 1 Empat level kesadaran (consciousness) 

Levels Definition 

1= Unconsciousness Being nonresponsive to self and environtment 

2= consciousness Focusing attention on the environtment, processing 

incoming external stimuli 

3= self-awareness Focusing attention on the self, processing private and 

public self-information 

4= meta-self-awareness Being aware that one is self aware 

 

Dalam meningkatkan self awareness, terdapat beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu: bagaimana kita melihat dunia, bagaimana orang lain 

melihat/ merasakan kita, adanya pengaruh yang mengkondisikan identitas, 

dan proses dimana kita dapat tumbuh dan berubah serta menguasai nasib. 

Global learning service mengungkapkan bahwa self awareness 

mengikuti beberapa konsep yaitu peran model mental dalam persepsi 

memandang dunia, pengaruh akan kondisi terhadap identitas, klarifikasi 

nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku, dan cara membingkai kembali 

ide dan sudut pandang kita terhadap dunia (pg 9). 

Adanya self awareness juga memiliki dampak dan fungsi. Adapun 

dampak dan fungsi self awareness menurut Morin (2013), antara lain:  

1) Self-evaluation (evaluasi diri),  

Chang et al (2012) pg 81 mengungkapkan bahwa inti dari evaluasi diri 

adalah merepresentasikan penilaian dasar individu yang membuat merasa 

berarti dan memiliki kemampuan. Menberikan stimulasi kesadaran diri 
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dengan memberikan stimulus fokus terhadap diri sendiri akan 

memudahkan seseorang untuk melakukan evaluasi diri, dimana seseorang 

membandingkan antara aspek diri yang menonjol dengan gambaran ideal 

akan hal tersebut (Morin, 2011 pg 810). Proses evaluasi diri seperti 

tercantum dalam gambar 2.7 dan gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 7 Proses evaluasi diri (Morin, 2003b; Morin,2013).

 
Gambar 2. 8 Refisi proses evaluasi diri (Morin, 2003b; Morin,2013) 

 

2) Escaping the self  

Ketika sebuah kondisi membawa implikasi yang buruk mengenai diri, 

individu akan cenderung membenci akan adanya kesadaran diri dan akan 

memulai untuk menghindari hal-hal yang membuat mereka sadar diri 

(Dixon and Baumeister, 1991 pg 363). Upaya penghindaran terhadap 
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kesadaran diri sendiri (self-awareness) dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk dan yang paling sering adalah menonton televisi dan alkohol 

(Morin, 2011 pg 812). 

3) Increased emotional intensity 

Carver dan Scheier (1981) dalam Morin (2011) pg 813 mengungkapkan 

bahwa efek lain dengan memiliki kesadaran diri adalah pada intensitas 

emosi yang memfokuskan pada emosi seseorang atau respon psikologis 

yang menjelaskan pengalaman subyektif seseorang. 

4) Self knowledge 

Self knowledge diartikan sebagai mengetahui atau memahami sifat dasar 

seseorang, kemampuan, dan keterbatasan diri seseorang (Wordnik,2014; 

Gur,2015 pg 364).  

5) Self-regulation 

Regulasi diri merupakan salah satu fungsi adaptif mayor dari kesadaran 

diri yang meliputi perubahan perilaku seseorang, perlawanan akan sebuah 

godaan, perubahan mood seseorang, memilih sebuah reaksi dari beragam 

pilihan, dan penyaringan informasi yang tidak relevan (Morin, 2011 pg 

813).  

6) Theory of mind 

Male (2005) dalam Morin (2011) pg 814 mengungkapkan bahwa 

kesadaran diri (self-awareness) memiliki hubungan dengan kesanggupan 

kita dalam mengikutsertakan ToM, yang menjadi salah satu komponen 

dasar akan kesadaran sosial. ToM merepresentasikan kemampuan 

kognitif seseorang  untuk memiliki atribut status mental pada diri sendiri 
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dan oran lain (Gunther Moor et al., 2012 pg 2) seperti tujuan, 

keinginan/hasrat, kepercayaan, pemikiran, dan perasaan terhadap orang 

lain (Morin, 2011 pg 184). 

Seseorang dengan self awareness adalah seseorang yang sensitif dan 

menjadi pengamat baik dalam proses eksternal atau internal yang ada, ia 

mencapai otonomi dan keefektifan dari sebuah perspektif yang 

menempatkan bagian kejadian dan bereaksi akan hal tersebut dalam 

konteks yang lebih luas (T Cochenou, ND; GLS, ND pg 14). 

2. Perceptual acuity 

Seseorang yang memiliki ketajaman perseptual yang tinggi, memiliki 

sensitifitas yang tinggi akan perasaan orang lain dan dampak yang terjadi pada 

orang lain. Mereka cenderung lebih empati dan menjadi komunikator yang 

baik (Learning and Pty, ND pg 23). Fokus untuk memiliki ketajaman 

perseptual yang baik adalah dengan memiliki perhatian/ observasi yang baik 

dan keterampilan dalam mendengarkan. Adapun kebiasaan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan hal tersebut antara lain: memahami mengenai 

pemahaman pribadi dan dampaknya terhadap komunikasi, meningkatkan 

keaktifan mendengar, mengetahui keadaan emosi, serta sensitif terhadap 

komunikasi verbal dan nonverbal. Rogers (2007) dalam menjelaskan bahwa 

mendengarkan secara aktif dan self-awareness adalah faktor yang dapat 

diubah yang berdampak pada empati.  

3. Emotional mastery 

Emotional intelligence bekerja melalui hati manusia dan tidak hadir dari 

sebuah renungan tentang kejernihan kecerdasan, dan emosi dalam bahasa latin 
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diartikan sebagai motus anima yang secara harfiah memiliki arti “spirit yang 

memindahkan kita” (Cooper, 1998 pg xii). 

Goleman, D (2015) mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, 

mengandalkan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan dalam kesenangan, 

mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas dari stres, tidak melumpuhkan 

kemampuan berfikir, berempati, dan berdoa. Kecerdasan emosi (Emotional 

intelligence) adalah kemampuan untuk merasakan, mengerti, dan 

mengaplikasikan secara efektif kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber 

energi, informasi, hubungan, dan pengaruh dari manusia (Cooper, 1998 pg 

xv).  

Pembelajaran menyatakan bahwa emosi merupakan sebuah hal esensial 

yang mengaktivasi energi pada nilai etik seperti kepercayaan, integritas, 

empati, resiliensi, dan kredibilitas, dan juga berpengaruh terhadap modal 

sosial yang merepresentasikan kemampuan untuk membangun dan menopang 

kepercayaan, dan hubungan bisnis yang menguntungkan (Cooper, 1998 pg 

xxxiii).  

Anthony Robins menjelaskan terdapat enam langkah dalam menguasai 

emosi, yaitu: 

1) Mengidentifikasi perasaan yang dirasakan 

2) Mengakui dan mengapresiasi akan pemahaman emosi akan memberikan 

dukungan 

3) Memiliki rasa keingintahuan mengenai perasaan yang dialami (penyebab 

merasakan emosi dan hal yang dapat dipelajari dari emosi tersebut) 
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4) Percaya diri, yaitu percaya bahwa dapat menguasai emosi tersebut dan 

memikirkan mengenai waktu yang sama saat mengalami emosi yang sama 

dan menguasauinya 

5) Yakin bahwa kita dapat mengatasi emosi tersebut tidak hanya di saat ini 

namun juga di masa mendatang 

6) Bersemangat dan melakukan tindakan/aksi. 

Cooper (1998) pg xxix dalam buku Executive EQ menjelaskan bahwa 

terdapat empat landasan dalam pengembangan kecerdasan emosional berdasar 

“the four cornerstone model”yaitu: 

1) Emotional literacy 

Emotional literacy berkaitan dengan kejujuran perasaan (emotional 

honesty), energi dari perasaan (emotional energy), timbal balik akan 

perasan (emotional feedback), dan intuisi praktik (practical intuition). 

Global Learning Service (ND) menjelaskan bahwa dengan literasi emosi 

adalah menjadi sosok sebenarnya dan sejujurnya terhadap diri sendiri dan 

membangun kekuatan diri yang terdiri dari kesadaran, pedoman dalam 

diri,  respek, kemampuan dihormati dan saling terhubung (pg 20). 

2) Emotional fitness 

Emotional fitness terdiri dari authentic presence, trust radius, resilience 

and renewal, dan constructive discontent 

3) Emotional depth 

Komponen emotional depth meliputi potensi yang unik beserta tujuan, 

komitmen, akuntabilitas, dan suara hati, pengaplikasian integritas, 

pengaruh tanpa adanya kuasa.  
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4) Emotional alchemy 

Emotional alchemy meliputi intuisi untuk terus mengalir (intuitive flow), 

merelksian pergeseran waktu (reflective time-shifting), merasakan adanya 

kesempatan (opportunity sensing)¸ dan menciptakan masa depan (creating 

the future). 

Goleman (2015) mengungkapkan bahwa dalam kecerdasan emosional 

memiliki beberapa unsur di dalamnya, yaitu: 

1) Kesadaran diri  

Kesadaran diperlukan khususnya pada seserong yang ceroboh untuk 

berhati-hati dan mengenal dirinya sendiri karena kurang hati-hati 

seseorang akan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kesadaran diri 

juga erat kaitannya dengan percaya diri dimana hal tersebut menjadi 

asuransi untuk seseorang untuk teteap maju, yang juga berhubungan 

dengan efektifitas diri. Eektivitas diri diartikan sebagai penilaian positif 

mengenai kemampuan kerja diri sendiri. 

Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran diri yaitu: menyadarai 

akan kekuatan dan kelemahannya, menyempatkan diri untuk merenung, 

belajar dari pengalaman, terbuka terhadap umpan balik yang tulus, 

bersedia menerima perspektif baru, ma uterus belajar dan mengembangkan 

diri sendiri, mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang 

diri sendiri dengan perspektif yang luas.  
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2) Pengaturan diri 

Terdapat lima kemampuan diri yang umunya dimilki oleh staf performer 

yaitu pengendalian diri, dapat dipercaya, kehati-hatian, adaptabilitas, dan 

inovasi.  

3) Motivasi 

Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberikan 

konstribusi pada tingkat komitmen seseorang, termasuk dalam faktor yang 

dapat menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku 

manusia dalam arah tekad tertentu (Nursalam, 2015 pg 105). Dalam 

motivasi, terdapat empat kemampuan motivasi yang harus dimiliki oleh 

seseorang yaitu: 

a. Dorongan prestasi yaitu dorongan untuk meningkatkan atau memenuhi 

standar keunggulan 

b. Komitmen, yaitu menyelaraskan diri dengan kelompok sasaran atau 

lembaga. 

c. Inisiatif, yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesiapan 

d. Optimisme, yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati 

ada halangan atau kegagalan. 

4) Empati 

Empati adalah memahami perasaa dan masalah orang lain  dan berfikir 

edengan sudut pandang mereka, menghargai perbedaa perasaan, orang 

mengenai perbedaan perasaaa mengenai berbagai hal. Tigkat empati tiap-

tiap individu berbeda-beda. Tingkat yang paling rendah, empati 

mensyaratkan kemampuan membaca emosi orang ain., pada tataran yang 
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lebih tiggi, empati mengharuskan seseorang  mengindra sekaligus 

menanggapi kebutuhan atau oerasaan yang tidak diungkapkan melalui 

kata-kata. DIantara tingkat empati yah paling tinggi adalah menghayati 

masalah atau kebutuhan=kebutuhan yang tersirat di balik perasaan 

seseorang.  

5) Keterampilan social 

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan 

baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca 

situasi dan jaringan sosal, berinteraks dengan lancar, menggunakan 

keteramilan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, 

menyelesaikan perselisihan untuk bekerjasama dalam tim. Dalam 

maemaifestasikan kemampuaninidimulai dengan mengelola emosi sendiri 

yang pada akhirnya mausia harus mampu menangani emosi orang lain. 

Goleman (2015) menjelaskan bahwa keterampilan sosial, yang makna 

intinya adalah seni menangani emosi orang lain, adalah dasar bagi 

beberapa kecakapan seperti: 

a. Pengaruh, yaitu terampil menggunakan perangkat persuasi secara 

efektif 

b. Komunikasi, yaitu mendengarkan serta terbuka dan mengirimkan 

pesan dan meyakinkan 

c. Manajemen konflik, yaitu merundingkan dan menyelesaikan 

ketidaksepakatan 

d. Kepemimpinan, yaitu mengilhami dan membimbing individu atau 

kelompok 



33 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

e. Katalisator perubahan, yaitu mengawali atau mengelola perubahan 

f. Membangun hubungan, yaitu menumbuhkan hubungan yang 

bermanfaat 

g. Kolaborasi dan kooperasi, yaitu kerjasama dengan orang lain demi 

tujuan bersama 

h. Kemampuan tim, yaitu menciptakan sinergi kelompok dalam 

memperjuangkan tujuan bersama. 

4. Openness 

Peter Senge (1990) menjelaskan bahwa merefleksikan keterbukaan 

mempermudah orang lain melihat dalam hati seseorang. Merefleksikan 

keterbukaan dimulai dengan kemauan untuk menghadapi pemikiran diri 

mengakui kepastian yang pernah ada dan yang terbaik adalah sebuah hipotesis 

mengenai dunia. Peter Senge (1990) juga menyebutkan bahwa keterbukaan 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Keterbukaan partisipatif : kebebasan untuk berbicara pada seseorang 

seperti sebuah gaya partisipasi dalam manajemen 

2) Keterbukaan reflektif : kemampuan untuk menghadapi pemikiran kita.  

Global Learning Services (ND) mengungkapkan bahwa mengembangkan 

kebiasaan dan keahlian dalam keterbukaan reflektif membantu seseorang 

secara mendalam terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru sehingga 

mereka dapat lebih beradaptasi dan menjadi fleksibel. Dengan keterbukaan 

seseorang mampu mengapresiasi adanya perbedaan karena mereka belajar 

dari orang tersebut, memiliki kemampuan berelasi dengan lingkungan dan 

berespon kreatif falam lingkungan, mampu lebih baik menerima 
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ketidakpastian, perubahan, perbedaan, dan krisis, mampu melihat 

kebersamaan dan komplemen dimana perbedaan akan menjadi sebuah 

kekuatan, bukan sebuah masalah. 

Keterbukaan menjadi fondasi dalam pembelajaran tim, yang 

berkontribusi tehadap kemampuan beradaptasi dan fleksibiltas, dan 

meningkatkan kreatifitas dan kemampuan untuk menghadapi ide baru 

(Learning and Pty, ND). 

5. Flexibility and adaptability 

Pada saat ini, organisasai mrmiliki karakteristik lingkungan yang 

dinamis dan mengalami perubahan dimana hal tersebut membutuhkan pekerja 

yang adaptif di dalamnya, yang menjadi hal penting dalam sebuah kemajuan 

(Pulakos and Arad, S. Donovan, M. A., & Plamondon, 2000 pg 162). P.R 

Murphy dan Jackson (1999)  dalam Pulakos et al (2000) pg 614 

mendiskusikan bahwa adaptif adalah peran yang fleksibel.  

Dua aspek yang sesensial pada elemen fleksibilitas dan adaptif  adalah 

melakukan adaptasi untuk berubah dan menjadi fleksibel. Beradaptasi untuk 

berubah dapat didefinisikan bahwa seorang karyawan mampu untuk 

beradaptasi pada peran yang beragam, tanggungjawab pekerjaan, jadwal dan 

konteks, dan dia juga mampu menunjukkan kinerjanya yang efektif di dalam 

iklim organisasi yang ambigu dan prioritas perubahan. Yang kedua adalah 

menjadi adaptif, yang memiliki arti bahwa seseorang dapat berkembang atau 

tumbuh dengan baik atas perubahan yang ada dan mampu mengelola kejadian-

kejadian tak terduga tanpa mengalami kekecewaan ataupun perselisihan 

(Kivunja, 2014 pg 3).   
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6. Autonomy 

Self Determination Theory mengungkapkan bahwa tindakan otonom 

didefinisikan sebagai peraturan oleh diri sendiri, dimana diri sendiri menjadi 

proses sentral yang mengatur perilaku dan pengalaman. Hal ini adalah teori 

organisme yang menerima bahwa manusia memiliki kecenderungan alami 

untuk tumbuh dan mengasimilasi aspek lingkungannya dan perilaku yang pada 

dasarnya adalah produk dari interaksi antara organisme dan lingkungan 

(Arfanitis, 2017).Pfander (1967) menyatakan tindakan otonom yang 

ditentukan sendiri adalah tindakan yang diatur oleh fenomenal pusat ego 

sedangkan tindakan “heteronomous” terutama disebabkan oleh pengaruh 

eksternal seperti pengendalian lingkungan atau bahkan impuls batin yang 

dialami sebagai dorongan pengontrolan yang tidak didukung oleh pusat ego 

atau diri. Tindakan otonom adalah tindakan yang dilakukan selama seseorang 

merasa sebagai "pemilik" perilaku tersebut, bahkan jika mereka berada sejalan 

dengan tuntutan eksternal. 

Seseorang yang memiliki otonomi memiliki karakteristik sebagai 

berikut: memiliki self awareness yang tinggi, mempertanyakan mengenai 

sikap dalam kehidupan, lebih bersifat proaktif daripada reaktif, memiliki nilai 

yang jernih dan kemauan untuk melakukan sebuah tindakan berdasarkan nilai-

nilai, memiliki kebiasaan dan keterampilan untuk belajar secara terus-

menerus/akhir hayat (lifelong learning), serta memiliki rentetan 

pengembangan untuk menjadi seseorang yang kompleks.   

Ketika seseorang memiliki otonomi, seseorang akan mengalami perilaku 

mereka sebagai sebuah dukungan diri dan kongruen dengan nilai dan minat 
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mereka, dimana nilai yang menetap, kebutuhan dan keminatan mendasari 

perilaku mereka. Otonomi dapat disejajarkan dengan pengendalian diri dimana 

sebuah perilaku seseorang diatur sebagai kekuatan yang dialami sebagai suatu 

hal yang berbeda dari diri sendiri, sebagai kemungkinan eksternal, tekanan 

sosial, atau harga diri yang mendasar, dan kemungkinan yang ‘dipaksakan’ 

secara internal (Deci&Ryan, 2000). Seorang individu yang otonom juga akan 

terbuka dan memiliki minat terhadap ekplorasi diri serta dapat memanfaatkan 

kesadaran akan nilai, perasaan, dan kebutuhan untuk bertindak dalam sebuah 

kebiasaan yang kongruen. Individu akan mengalami dirinya sebagai pemilik 

perilaku dan secara penuh menyetujui tindakan yang ia lakukan. Dukungan 

empiris ditemukan sebagai authorship sebagai manifestasi otonomi, dimana 

pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu tersebut 

menunjukkan konsistensi yang lebih besar antara perilaku, sikap, dan sifat. 

Otonomi yang rendah mencerminkan sebuah perasaan yang 

berhubungan bahwa perilaku individu dikendalikan oleh pengaruh, dan 

ditandai dengan atribusi perilaku seseorang yang berasal dari kemungkinan-

kemungkinan eksternal, termasuk tekanan sosial (de Charms, 1968; Ryan& 

Connel, 1989). Individu dengan otonomi sangat rendah semestinya harus 

dapat memahami akan tingkatan pilihan pribadi yang lebih rendah dan inisiatif 

dalam sebuah situasi, serta sebaiknya melihat perilaku sebagai respon untuk 

menekan harapan atau ekspektasi orang lain, tekanan yang tidak jelas dan 

“harus” yang memaksakan diri sendiri. (Meissner, 1988; Ryan & 

COnnel,1989). 
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Otonomi vs malu atau ragu berkembang pada masa toddler (8 bulan 

hingga 3 tahun), setelah memperoleh kepercayaan utama dan memiliki rasa 

aman dengan salah satu karakteristik yang berhubungan dengan otonomi yang 

lebih baik adalah kemampuan koping anak. Masten et al (2004) menemukan 

bahwa keberhasilan tugas perkembangan yang muncul pada masa dewasa dan 

memasuki dewasa muda berhubungan dengan sumber daya inti yang berasal 

dari masa kanak - kanak dan muculnya masa dewasa, meliputi otonomi dan 

kemampuan koping, sebaik dukungan orang dewasa. Orangtua yang terlalu 

protektif, kasar, atau membatasi menjadikan anak meragukan kemampuan 

mereka dan mulai merasa malu hingga malu untuk hadir dengan orang lain 

namun perkembangan rasa malu dan ragu ini membantunya mengembangkan 

rasa benar dan salah. Sepanjang kehidupan, otonomi meningkat dan menurun 

jika individu mengembangkan kompetensi baru dan mengubah kondisi yang 

mengharuskan perubahan dalam perilaku (Baltes & Silverberg, 1994).  

Sigafoos et al (ND) menyatakan bahwa ketika kemajuan akan otonomi 

dianggap sebagai komponen perkembangan pada sebagian besar tahapan 

dalam kehidupan, periode remaja dianggap sebagai periode yang sangat 

penting, dimana saat perkembangan akan kemampuan yang memungkinkan 

pengarahan diri dan rasa tanggung jawab pribadi sangat penting untuk diri 

sendiri menjadi sebuah hal kritis untuk berhasil transisi ke masa dewasa. 

Selama masa remaja, pengembangan akan otonomi biasanya mengalami 

akselerasi karena adanya perubahan fisik dan kognitif secara cepat, 

pengembangan hubungan sosial, dan tambahan tanggung jawab (Zimmer-

Gembeck& Collins, 2003). 
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Penelitian antropologi yang ada memberikan bukti bahwa otonomi 

dipahami sebagai tindakan yang berasal dari diri sendiri, sebagai salah satu hal 

universal manusia (Brown,1991; Pinker, 2002) (Murdock, 1945) yang berarti 

terlepas dari negara, budaya, atau masyarakat dimana orang tinggal. Mereka 

memiliki gagasan yang jelas bahwa beberapa tindakan mereka dapat dan harus 

diatur oleh diri mereka sendiri dan beberapa perilaku mereka diatur oleh 

kekuatan di luar diri mereka sendiri (Chirkov, ND). Perbedaan budaya 

memungkinkan memberikan manifestasi yang berbeda akan nilai dan label 

otonomi., yang mengakibatkan tingkat dukungan otonomi dalam budaya yang 

berbeda dapat bervariasi (Chirkov, ND). 

Kecenderungan regulasi diri bisa berkembang hanya bila menemukan 

kondisi tertentu. Secara khusus, salah satunya kondisi ini merupakan 

kebutuhan dukungan psikologis dasar, sebuah dukungan yang mendukung 

lingkungan sosial yang menyediakan gratifikasi akan kebutuhan akan 

otonomi, kompetensi, dan keterkaitan (Ryan, 1995). Lingkungan yang 

menyediakan dukungan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan hal terkait akan 

membantu reguasi dan nilai lebih mudah untuk diinternalisasikan (Deci & 

Ryan, 2000). Meski otonomi relatif menjadi situasional dari individu, motivasi 

seringkali dipengaruhi secara langsung oleh beberapa faktor spesifik 

sepanjang waktu pengalaman interpersonal dan intrapersonal yang membentuk 

sebuah lintasan perkembangan, menstabilkan seseorang dalam beberapa 

perbedaan individu dalam kecenderungan orang untuk menjadikan lebih atau 

kurang otonom (Deci&Ryan, 1985). Semakin banyak orang memiliki 

dukungan akan otonomi maka semakin baik kesehatan psikologis mereka.. 
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Jika ,mereka mengalami kondisi seperti ini mereka akan berkembang secara 

utuh dan harmonis.  

Otonomi seseorang secara umum memiiki efek positif terhadap 

performa, dimana otonomi yang lebih besar pada suatu tingkat kondisi telah 

dikaitkan dengan sejumlah hasil positif dari peningkatan kinerja untuk 

kesejahteraan yang lebih tinggi. (Vansteenkiste, Ryan, & Deci, 2008). 

 

7. Creative resourcefulness 

Kreatifitas dalam definisi standar diartikan sebagai dua hal, yaitu dimana 

kreatifitas membutuhkan keaslian (originality) dan keefektifan. Keaslian 

seringkali diberikan label sebagai novelty namun jika sesuatu hal tersebut 

bukan hal yang tidak biasa, novel, dan unik maka hal tersebut dipandang 

sebagai hal yang biasa, dan konvensional serta tidak dapat dianggap sebagai 

kreatifitas. Efektifitas diartikan sebagai bentuk dari sebuah nilai (Runco and 

Jaeger, 2012 pg 92). 

Reid dan Petocs (2004) mengungkapkan bahwa kreatifitas memiliki 

sudut pandang berbeda jika dipandang dari disiplin ilmu yang berbeda. Dalam 

bidang pendidikan disebut sebagai inovasi, dalam bisnis disebut 

kewirausahaan, dalam ilmu matematika disamakan dengan penyelesaian 

masalah, dan di dalam musik dipersepsikan sebagai performa atau komposisi. 

Hasil kreativitas dalam domain yang berbeda diukur berlawanan dengan 

norma yang ada dalam domain tersebut, dengan garisnya sendiri, pendekatan, 

dan penanaman sebuah kreatifitas (Reid and Petocz, 2004 pg 45).  
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Swede (1993) dalam Reid dan Petocs (2004) pg 47 menjelaskan bahwa 

kreatifitas adalah sebuah proses yang menghasilkan beberapa macam 

hasil/akibat yang sedikitnya mempengaruhi dua kualitas yaitu sesuatu hal 

tersebut harus unik dan harus bernilai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marsh II (2002) yang merujuk pada pada 

kreatifitas murid menunjukkan bahwa seseorang yang kreatif memiliki 

karakteristik: memiliki keaslian (originality), ketekunan (persistence), mandiri 

(independence), keterlibatan dan pendirian yang tetap (involvement and 

detachment), pertangguhan dan kesiapan (deferment and immediacy), inkubasi 

(incubation), verifikasi (verification), mengetahui permasalahan (discovers 

problems), generates alternatives, menentang asumsi dasar (challenges basic 

assumptions), dan mengurangi label dan pengkategorian (minimizes labels or 

categories). 

2.2 Konsep Caring 

2.2.1 Definisi Caring 

Caring terhadap pasien merupakan core value  dari praktik keperawatan, 

yang mendemonstrasikan dan memberikan pemahaman kepada publik akan peran 

mereka (Hoeve, Jansen and Roodbol, 2014 pg 305) yang menjadi filosofi 

keperawatan dan harus ada dalam setiap pemberian asuhan keperawatan selain 

holistis dan humanistis (Nursalam,2015 pg 29). Care merupakan esensi dari 

profesi keperawatan selain moral yang menjadi pembeda dengan profesi lain 

(Swanson, 1991; Aligood, 2014) yang menjadi jantung dari ilmu keperawatan dan 

mendefinisikan profesi keperawatan (Greger, 2012 pg 5). 
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Watson (1979) menjelaskan bahwa caring adalah bentuk pendekatan seni 

dan ilmu yang menjadi sentral praktik keperawatan dalam merawat klien yang 

sangat penting untuk tumbuh kembang, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi 

atau cara hidup manusia (Denise, 2009).  

Watson (1979) dalam teorinya, the Phylosophy and Science of Caring, 

mengemukakan bahwa caring adalah suatu karakteristik interpersonal yang tidak 

diturunkan melalui genetika, namun dipelajari melalui pendidikan dan budaya 

profesi dan menjadi pengembangan positif dari seseorang untuk menjadi baik 

(Martinsen, 1990;Aligood, 2014 pg 149). 

Swanson (1991) dalam buku Aligood (2014) mengemukakan bahwa 

“Caring is a nurturing way of relating to a valued other toward whom one feels a 

personal sense of commitment and responsibility” , yang dapat didefinisikan 

bahwa caring adalah sebuah pemberian asuhan atau pemeliharaan yang 

berhubungan dengan nilai yang dirasakan oleh seseorang dengan 

mempertimbangkan komitmen dan rasa tanggung jawab. Roach (1995) dalam 

Kozier, Barbara et al (2007) mendefinisikan caring sebagai bentuk fenomena 

universal pada bagaimana seseorang berfikir, bertindak, dan berperasaan terhadap 

orang lain yang didasari oleh kasih sayang (compassion), komitmen 

(commitment), kemampuan (competence), dan suara hati (conscience). 

Caring juga merupakan sikap peduli, menghormati, menghargai orang lain, 

artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan seseorang dan mengenai 

bagaimana seseorang berfikir dan bertindak. Tonges (2011) mengungkapkan 

bahwa memberikan asuhan (caring) secara sederhana tidak hanya mencakup 

sebuah perasaan emosional atau tingkah laku sederhana, karena caring merupakan 



42 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

kepedulian untuk mencapai perawatan yang lebih baik, perilaku caring bertujuan 

dan berfungsi membangun struktur sosial, pandangan hidup dan nilai kultur setiap 

orang yang berbeda pada satu tempat. Swanson (1991) dalam Aligood (2014) pg 

588 menjelaskan bahwa komponen mendasar dan universal untuk menjadi 

perawat yang baik adalah caring atau peduli terhadap biopsikososial dan 

kesejahteraan spiritual klien, dan hal yang mendasari caring tersebut adalah moral 

(Martinsen, 1990 pg 155). Perilaku caring adalah konsep inheren yang sulit 

dilakukan namun sangat penting bahwa staf kesehatan dapat mengeksplorasi dan 

lebih memahami mengenai caring  untuk menciptakan dan memberikan 

perawatan yang baik (Hamim, 2015). 

Adapun beberapa asumsi dasar ilmu caring menurut Watson (1979) dalam 

Watson (2008): 

1. Ilmu caring adalah esensi dari keperawatan dan menjadi dasar inti dalam 

keilmuan profesi ini. 

2. Caring dapat dipraktikkan atau didemonstrasikan secara efektif ketika 

kesadaran akan caring dapat ditunjukkan tanpa batas waktu, ruang, dan 

berhubungan dengan fisik. 

3. Hubungan intersubyektif antara individu akan membiarkan rasa kemanusiaan 

akan ada dengan mengajarkan bagaimana menjadi manusia dengan 

mengidentifikasi diri kita pribadi dengan orang lain, dimana kemanusiaan 

adalah refleksi terhadap orang lain 

4. Caring terdiri dari Carative factors/ caritas process yang memfasilitasi 

healing,  menghormati sebuah keutuhan (wholeness), dan berkontribusi 

terhadap evolusi kemanusiaan. 
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5. Caring  yang efektif mempromosikan healing, kesehatan, pertumbuhan dan 

perasaan yang utuh dari individu maupun keluarga, kemauan untuk 

memaafkan, peningkatan kesadaran, dan kedamaian dalam diri melebihi 

perasaan krisis dan ketakutan akan penyakit, diagnose, kesakitan, trauma, 

perubahan dalam kehidupan, dan sebagainya. 

6. Respon caring menerima seseorang tidak hanya pada kondisi dan waktu ini 

namun juga pada bagaimana ia di masa mendatang 

7. Hubungan caring adalah satu hal yang dapat menimbulkan semangat dari diri 

seseorang, membuka potensi yang sesungguhnya, menjadi pribadi sebenar-

benarnya pada saat ini, memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi 

pilihannya, yaitu memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. 

8. Caring adalah hal yang lebih “healthogenic” daripada curing. 

9. Caring science adalah komplemen curing science (Watson, 2008 pg 15). 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Caring 

Gibson (1997) dalam Supriatin (2009) pg 4 mengemukakan bahwa terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhi kinerja perawat dalam melakukan caring dalam 

pemberian asuhan keperawatan, yaitu: faktor individu, faktor psikologis, dan 

faktor organisasi. 

Faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu kemampuan 

dan keterampilan, latar belakang pribadi, dan demografis (Supriatin, 2009 pg 5). 

Hamim (2015) pg 11 menyebutkan bahwa faktor individu adalah karakteristik 

mendasar dari seorang individu yang terkait acuan kriteria kinerja yang efektif 

berdasarkan kompetensi yang dimiliki baik kompetensi kognitif, afektif, atau 

psikomotor, dimana kompetensi/ kemampuan dan keterampilan menjadi faktor 
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utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu secara langsung 

dan faktor demografis memiliki pengaruh tidak langsung (Supriatin, 2009 pg 5). 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku caring meliputi, 

persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Sedangkan faktor organisasi 

yang mempengaruhi perilaku menurut Gibson (1997) yaitu variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan (Supriatin, 2009 pg 6). 

2.2.3 Dimensi Caring 

Watson dalam Aligood (2014) menyebutkan bahwa konsep utama dalam  

teori Watson, terdiri dari: 

1) 10 Faktor Carative, transpersonal healing, dan transpersonal caring 

relationship. 10 faktor karatif merupakan dasar dalam teori Jean Watson yang 

mendasari praktik keperawatan, dan setiap poinnya menjadi sebuah komponen 

penting sebagai upaya pendekatan dinamis yang berkaitan dengan 

pengembangan individu di dalam hubungan yang terkait dengan keperawatan 

(Watson, ND; Aligood, 2014 pg 83).  

Transpersonal dapat diartikan sebagai suatu kesadaran, bentuk 

intrapersonal yang dinamis, hubungan interpersonal, serta hidup dengan 

pengalaman akan koneksi/ hubungan, kesatuan, keutuhan dengan lingkungan 

yang lebih besar ataupun alam semesta, dan semangat (Dossey et al, 2013 pg 

107) sedangkan healing adalah sebuah perjalanan kehidupan ke dalam suatu 

bentuk keutuhan, yang meninjau harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan 

seseorang di dalam keluarga, komunitas, ataupun hubungan secara global 

(Dossey et al, 2013 pg 60). Jadi dapat disimpulkan bahwa transpersonal 
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healing adalah bentuk hubungan interpersonal atau intrapersonal yang dinamis 

sebagai suatu kesadaran untuk menuju seseorang yang utuh. 

Watson (1999) dalam Aligood (2014) pg 82 mengemukakan bahwa 

transpersonal caring relationship adalah landasan dalam teorinya yang  

merupakan jenis hubungan kepedulian (care) manusia yang spesial,  sebagai 

sebuah perpaduan dengan orang lain dan berhubungan erat dengan 

menghormati keutuhan seseorang dan keberadaannya di dunia. Kepedulian 

pada manusia merupakan cita-cita moral dalam keperawatan yang menyatukan 

akan keutuhan seorang perawat dengan keutuhan seorang klien, yang 

melindungi klien dari kerentanan dan menjaga sisi kemanusiaan serta martabat 

(Watson, ND; Dossey, 2013 pg 108). 

2) Caring moment 

Caring moment di dalam keperawatan akan selalu ada jika perawat melihat 

bahwa caring moment adalah sebuah pedoman dalam melakukan tindakan 

yang didasari oleh sebuah keinginan (intensi) dan kesadaran pada bagaimana 

seseorang ada dalam kesempatan atau momen tersebut, hadir seutuhnya, 

terbuka dengan orang lain, terbuka untuk mengasihi dan terhubung, dan 

seringkali melampaui fokus ego-kontrol (Watson, 2008 pg 5). 

3) Caring occasion 

Hutchinson (2014) pg E43 dalam penelitiannya terhadap pasien dengan Jairy 

Cell Leukimia mengemukakan bahwa merencanakan kesempatan untuk caring 

(caring occasion) memiliki potesi untuk menggapai transaksi caring yang 

sebenar-benarnya diantara para pasien,  dimana mereka dapat 

mengekspresikan kebutuhan mereka akan sebuah komunitas dan membiarkan 



46 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

pasien memiliki pengalaman untuk menceritakan dan berbagi mengenai 

keuntungan menjadi anggota dalam komunitas penyakit langka. Perencanaan 

caring occasion memberikan keadaan yang memfasilitasi pertemuan pasien. 

Dalam hal ini pertemuan caring memungkinkan pasien untuk saling berbagi 

pemahaman mereka yang sama akan kehilangan, kalender pengobatan yang 

mengganggu pekerjaan dan kehidupan keluarga, transfusi, akumulasi jumlah 

biaya dan kehilangan pendapatan, serta mengalami keterbatasan sosialisasi 

karena adanya risiko infeksi.   

4) Caring healing modalities 

5) Kesadaran akan caring (caring consciousness) 

6) Energi/ kekuatan kesadaran akan melakukan caring 

7) Kesadaran yang luar biasa atau sebuah kesatuan akan kesadaran 

(consciousness). 

2.2.4 Manfaat Caring 

Melakukan tindakan caring ataupun noncaring memiliki dampak yang 

positif dan negatif baik pada pasien, keluarga, perawat, hingga rumah sakit baik 

pada aspek emosional-spiritual, fisik, sosial, profesioanlisme, budaya terapeutik, 

hingga kepercayaan publik atau pasien pada suatu sistem kesehatan (Kalfoss and 

Cand, 2016 pg 1004). 

Dampak positf pada pasien pada aspek emosional-spiritual seperti: 

meningkatkan kualitas hidup manusia, well-being, kepuasan terhadap perawatan, 

membentuk healing relationship dengan diri sendiri, orang lain, ataupun pemuka 

agama. Selain itu, dapat meningkatkan pertumbuhan personal, aktualisasi diri, 

mengurangi kematian, meningkatkan otonomi dan kontrol diri, perasaan lebih 
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bernilai dan dihormati, keringanan akan penyakit/ penderitaannya, menemukan 

kemungkinan-kemungkinan baru, dan membantu dalam mempersiapkan kematian 

dalam damai, meningkatkan martabat manusia (human dignity) dengan merasa 

aman, lebih berarti dan memiliki alasan untuk hidup. Sedangkan pada aspek fisik 

dapat menunjukkan peningkatan pada kesehatan, peningkatan pada healing, dan 

perasaan aman dengan peningkatan pada kemandirian dan fungsi individu. 

Clark (2013) menyebutkan bahwa mengalami sakit adalah pengalaman 

stress dan mencari pelayanan kesehatan serta hospitalisasi juga membantu dalam 

meningkatkan dan melipatgandakan tingkatan stress tersebut. Ketika seseorang 

mendapati stressor, kemudian mereka akan melepaskan hormone seperti kortisol 

(yang membantu dalam mengorganisasi respon tubuh), sama seperti 

neurotransmitter, yang meliputi katekolamin, dopamine, epinefrin, norepinefrin. 

Ketika alarm mempersiapkan dan memperingatkan tubuh, maka hal tersebut juga 

akan berpengaruh besar terhadap sel-sel dalam tubuh, terutama pada status atau 

kondisi stress yang menetap dan secara mendasar terjadi berulang kali. 

Pengulangan yang berulang kali akan kondisi stress akan berpengaruh terhadap 

proses pemulihan dan kelelahan adrenal, serta maladaptasi pun akan terjadi dan 

stress juga akan berdampak pada sistem imun seseorang (Clark, 2014 pg 2).  

Dampak positif caring pada keluarga meliputi meningkatkan kekuatan dan 

kemampuan koping serta kontrol akan perasaan, menurunkan distress psikologis, 

mengurangi kesalahan, meningkatkan kemampuan untuk dapat menerima 

kehilangan, meningkatkan sumber kekuatan individu, mengurangi 

ketidakberdayaan, menguatkan fungsi dan integritas keluarga, serta pemeliharaan 

akan martabat. 
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Dampak positif caring pada perawat antara lain meningkatkan kualitas 

hidup, meningkatkan well-being, memperbaharui energi dan hasrat, meningkatkan 

sensitifitas dan empati, manajemen perasaan negatif, dan mengurangi stress 

(Kalfoss and Cand, 2016 pg 1002). 

2.2.5 Tujuan Caring 

Dossey (2013) pg 108 mengungkapkan bahwa walaupun caring adalah 

konteks dari keperawatan yang holistik namun healing adalah tujuannya. 

Healing adalah sebuah perjalanan kehidupan menuju sebuah keutuhan, yang 

merujuk pada harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan seseorang di dalam 

keluarga, komunitas, ataupun hubungan secara global, yang melibatkan proses 

fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk menyembuhkan, memperbaiki, 

memperbaharui, dan mentransformasi untuk menjadi seseorang yang utuh dan 

koheren dimana di setiap aspek memiliki nilai dan kepentingan yang sama 

(Dossey dan Keegan, 2014 pg 60). 
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Gambar 2. 9. Teori Integral Keperawatan (Dossey and Keegan, 2007) 
  

Gambar diatas menjelaskan mengenai Teori Integral Keperawatan, dimana 

semua konten dari komponen memberikan lapisan untuk membentuk sebuah 

mandala yang memberikan simbol keutuhan (wholeness), dimana healing menjadi 

fokus atau center kemudian metaparadigma keperawatan (integrasi perawat, 

individu, integral kesehatan, dan integral lingkungan), pola akan pengetahuan 

(personal, empiris, estetik, etik, ketidaktahuan, dan sosialpolitik), empat kuadaran 

(berkaitan dengan subyektif, obyektif, intersubyektif, dan interobyektif), dan 

semua kuadran serta semua level dari pertumbuhan, berkembang, dan evolusi 

(Dossey and Keegan, 2007 pg 35).  
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Gambar 2. 10 healing dan meta-paradigma teori keperawatan (Dossey and 

Keegan, 2007) 

 

Healing merupakan sebuah perjalanan hidup dan proses yang membawa 

aspek dalam diri seseorang menuju tingkatan yang lebih dalam, dalam sebuah 

keharmonian dan  tahapan yang lebih untuk mengetahui dalam dirinya dan 

membantu dalam sebuah integrasi (Dossey dan Keegan, 2007). Komponen kedua 

dalam teori Integrasi ini adalah metaparadigma dari teori keperawatan. Hal ini 

seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.9. 

Dossey dan Keegan (2007) pg 28 menjelaskan bahwa dalam teori Integral 

Nursing mengakui adanya metaparadigma teori keperawatan yang terdiri dari 

perawat, person/ klien, kesehatan, dan lingkungan dimana perawat adalah 

instrument dari proses healing, dan metaparadigma ini merupakan hal yang 

penting karena hal ini melingkupi kuadaran pengalaman seseorang. 
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Gambar 2. 11 Healing dan pola pengetahuan dalam keperawatan (Dossey and 

Keegan, 2007) 

 

Gambar diatas menerangkan mengenai pola pengetahuan. Dossey (2013) 

menjelaskan bahwa terdapat enam pola yang mempengaruhi pengetahuan perawat 

yang terdiri dari pengetahuan personal, pengetahuan empiris, pengetahuan secara 

estetik, pengetahuan etik, dan sosiopolitikal. Adanya pola pengetahuan ini 

membantu mereka hadir dan menunjukkan ekspresinya secara penuh kepada 

dirinya sendiri dan orang lain.  

Komponen selanjutnya adalah mengenai empat perspektif untuk semua 

aspek yang diketahui dalam realita, cara mengekspresikan, dan bagaimana 

seseorang melihat dan mendeskripsikan sesuatu. Hal ini seperti yang tertera pada 

gambar 2.12 dan tabel 2.2. 
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Gambar 2.12 Healing and four quadrants (I, We, It, Its) (Barbara Dossey, 

2007 yang mengadaptasi dari Ken Wilber. http://www.kenwilber.com) 

 

Tabel 2. 2 Integral model dan kuadran 

Upper Left 

 

Individual Interior 

(intentional/ personal) 

 

“I” space includes self and 

consciousness (self-care, fears, feelings, 

beliefs, values, esteem, cognitive 

capacity, emotional maturity, moral 

development, spiritual maturity, 

personal communication skills, etc 

 

 

I 

Upper Right 

 

Individual Exterior 

(behavioral/ biological) 

 

“It” space that includes brain and 

organisms (physiology, pathophysiology 

[cells, molecules, limbic system, 

neurotransmitter, physical sensations], 

biochemistry, physics, behaviors [skill 

development in health, nutrition, exercise, 

etc] 

 

It 

We 

Collective Interior 

(cultural/shared) 

 

“We” space includes the relationship to 

each other and the culture and 

worldview (shared understanding, 

shared vision, shared meaning, shared 

leadership, and other values, integral 

dialogues and communication/moral, 

etc) 

 

Lower left 

Its 

Collective Exterior 

(systems/structures) 

 

“Its” space includes the relation to social 

systems and environtment, organizational 

structures and systems (in healthcare-

financial and billing systems), educational 

systems, information technology, 

mechanical structures and transportation, 

regulatory structures (environmental and 

governmental policies, etc) 

 Lower Right 

 

Subjective 

Interpretative 

Quakitative 

 

 

Objective 

Observable 

Quantitative 

http://www.kenwilber.com/
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Pada tabel 2.2 menjelaskan mengenai empat kuadran yang menunjukkan empat 

dimensi primer atau perspektif bagaimana seseorang memiliki pengalaman, yang 

direpresentasikan dengan bagian yang terbagi atas kuadran kiri atas (upper left), 

kanan atas (upper right), kiri bawah (lower left), dan kanan bawah (lower right). 

2.2.6 Tahap Perkembangan Hubungan Caring 

Adapun tahap perkembangan caring menurut Murray dan Bevis (1989) pg 

129 yaitu: 

1. Attachment (pertalian) 

Dalam tahap pertalian terdapat empat tugas yang menandai pertalian tersebut, 

yaitu rekognisi (menyadari kehadiran orang lain dan mengakui bahwa orang 

ini memiliki arti), membuka diri (membagi informasi yang berisiko rendah 

atau tidak mengancam), validasi (memberikan persetujuan pada informasi 

yang dibagikan atau perilaku yang diperlihatkan) dan potensi (kehendak dan 

kekuatan untuk memajukan hubungan).  

2. Assiduity (perilaku selalu penuh perhatian) 

Dalam tahap ini, perhatian yang diteliti diberikan pada kerja menjalin 

hubungan kepedulian yang terdiri dari beberapa tugas yaitu respek;  respek 

merupakan tugas pertama dalam assuidity yang melibatkan mengakui dan 

menerima keinginan, kebutuhan, kesukaan, perbedaan, dan permintaan orang 

lain; potentiality, yaitu kesadaran yang memungkinkan seorang individu atau 

bersama menjalin hubungan; memperhatikan, mendengarkan, dan melibatkan 

dan menerima orang lain; kejujuran; tanggung jawab; dan keberanian. 

3. Intimasi (melibatkan berbagi diri), dalam tahap ini ditandai dengan adanya 

hubungan fisik dan mental yang tepat. Tugas dalam tahap ini memerlukan 
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ketulusan (integritas, kepercayaan), membuka diri (mempunyai arti 

menempatkan seseorang dalam posisi yang terbuka), wawasan (memilliki 

pandangan yang teapt terhadap orang lain), dan pelibatan (orang lain dapat 

dilibatkan dalam hubungan tanpa adanya ancaman). 

4. Konfirmasi meliputi validasi personal yan menghasilkan perasaan positif 

tentang kesadaran dan pertumbuhan diri. Augmentasi memungkinkan untuk 

memperbesar, memperkuat, dan mempermudah hubungan memperhatikan. 

2.2.7 Komponen Perilaku Caring 

Watson dalam bukunya menerangkan bahwa perilaku caring adalah proses 

yang dilakukan oleh perawat yang tercermin dalam 10 perilaku karatif yang 

ditunjukkan oleh perawat dimana di dalamnya terlibat pengetahuan dan tindakan. 

Adapun 10 perilaku karatif ini, yaitu: 

1. Membentuk dan bertindak berdasar sistem nilai yang altruistik dan manusiawi 

Humanistic-altruistic adalah sikap yang didasari oleh nilai kemanusiaan 

dimana altruism adalah bentuk perilaku yang menunjukkan kapasitas 

seseorang untuk berempati dan dapat merasakan apa yang dialami oleh orang 

lain (Prihandhani, 2015 pg 15). Bentuk manifestasi dari altruistik dan 

manusiawi ini dapat tercermin dari beberapa perilaku memanggil klien dengan 

nama yang paling disukai, memenuhi dan merespon panggilan klien dengan 

segera, menghormati dan melindungi privasi klien, mengahargai dan 

menghormati pendapat dan keputusan klien, mengahrgai dan mengakui sistem 

nilai klien, melakukan pengakuan terhadap kebutuhan klien dan perilaku ini 

dapat diterapkan oleh perawat pada saat pengkajian, perencanaan, tindakan, 

dan evaluasi (Supriatin, 2009). 
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2. Menanamkan kepercayaan dan harapan 

Watson (1979) dalam Aligood (2014) pg 83 menjelaskan bahwa faith 

and hope merupakan faktor yang menajdi satu dalam nilai humanistik dan 

altruistik yang memfasilitasi terbentuknya keperawatan secara holistik dan 

mendeskripsikan peran perawat dalam mengembangkan hubungan interrelasi 

yang efektif dan meningkatkan kesejahteraaan atau kesehatan pasien dengan 

membantu pasien mengadopsi pencarian perilaku kesehatan.  

Perilaku perawat yang mencerminkan faktor kepercayaan dan harapan 

dalam memberikan asuhan keperawatan adalah memberikan informasi pada 

klien tentang tindakan keperawatan dan pengobatan yang akan diberikan, 

bersikap kompeten dalam melakukan tindakan/prosedur, mengobservasi efek 

medikasi/ obat pada klien, memotivasi klien untuk menghadapi penyakitnya 

secara realistik, membantu klien untuk memenuhi keinginannya terhadap 

alternatif tindakan keperawatan dan pengobatan untuk memperoleh kesehatan 

klien selama tidak bertentangan dengan penyakit dan kesembuhan klien, 

mendorong klien untuk melakukan hal – hal yang positif dan bermanfaat 

untuk proses penyembuhannya (Susihar, 2011 pg 32). 

3. Mengembangkan sensitifitas untuk diri sendiri dan orang lain 

Mengakui akan adanya sebuah perasaan akan membuat seseorang lebih 

mudah dalam aktualisasi diri melalui penerimaan diri baik pada pasien atau 

perawat.Seorang perawat yang mengakui akan perasaaan dan rasa sensitifnya 

mereka lebih memiliki sensitifitas yang tinggi dan otentik (Watson, 1979; 

Aligood, 2014 pg 83). 
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Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

mencerminkan faktor sensitifitas adalah perawat belajar menghargai 

kesensitifan dan perasaan klien, sehingga ia sendiri dapat menjadi lebih 

sensitif, murni, dan bersikap wajar pada klien, menunjukkan sikap penuh 

kesabaran dalam menghadapi keluhan klien, selalu siap membantu klien bila 

dibutuhkan (Muhlisin, 2008; Nurachmah, 2001).  

4. Membina hubungan saling percaya dan saling membantu 

Membina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien 

merupakan hal yang krusial dan akan meningkatkan penerimaan terhadap 

perasaan positif dan negatif antara perawat dan pasien. Hal tersebut juga 

berhubungan dengan sikap empati, harmoni, kehangatan, dan komunikasi 

yang efektif (Watson, 1979; Aligood, 2014 pg 83). 

Bentuk perilaku caring yang mencerminkan faktor ini adalah perawat 

memberikan informasi yang jujur, memperlihatkan sikap empati dengan 

hangat pada klien, mengenalkan diri saat kontak dengan klien, menjelaskan 

tentang peran perawat, meyakinkan klien bahwa perawat selalu siap untuk 

membantu klien dalam proses penyembuhannya, menjaga privacy klien, 

membantu memenuhi kebutuhan klien dengan tulus (Susihar, 2011 pg 33). 

5. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan negatif dan positif 

Perawat harus dapat memahami bahwa pemahaman kecerdasan dan 

emosional dalam sebuah situasi adalah suatu hal yang berbeda (Watson, 

1979; Aligood, 2104 pg 83). Perilaku perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang mencerminkan faktor menerima ekspresi perasaan positif 

dan negatif adalah menyediakan waktu dan hadir didekat pasien untuk 



57 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

menampung dan mendukung ekspresi perasaan positif dan negatif klien, 

mendengarkan keluhan klien dengan sabar, memotivasi klien untuk 

mengungkapkan perasaannya (Susihar, 2011 pg 34). 

6. Menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan. 

Perawat menggunakan proses keperawatan yang sistematis dan 

terorganisasi sesuai dengan ilmu dan kiat keperwatan untuk menyelesaikan 

masalah klien Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

mencerminkan faktor pemecahan masalah yang sistimatis ini adalah perawat 

melakukan pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, membuat 

prencanaan, pelaksanaan dan evaluasi asuhan keperawatan yang diberikan 

sesuai dengan masalah klien, memenuhi keinginan dan kebutuhan klien yang 

tidak bertentangan dengan kesehatannya, melibatkan pasien dan keluarga 

dalam pemberian asuhan keperawatan (Susihar, 2011 pg 34). 

7. Meningkatkan pembelajaran interpersonal 

Pembelajaran secara interpersonal merupakan faktor yang sangat 

penting dan membedakan caring dengan curing, dimana dengan hal ini dapat 

membantu pasien lebih dapat memahami perawatannya secara mandiri, 

mengetahui yang mereka butuhkan, dan menyediakan peluang untuk 

pertumbuhan personal (Watson 1989; Aligood, 2014 pg 83). 

Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

mencerminkan faktor proses belajar mengajar ini adalah menetapkan 

kebutuhan personal klien, memberikan pengetahuan (pendidikan kesehatan) 

kepada klien, memberikan asuhan mandiri yaitu dengan mengajarkan cara 
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memenuhi kebutuhan diri klien secara mandiri sesuai dengan kemampuan 

klien  

8. Menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi dan/ atau 

memperbaiki mental, sosiokultural, dan spiritual 

Menurut Watson (1979) dalam Aligood (2014), perawat seharusnya 

menyediakan lingkungan yang baik kepada pasien baik internal dan ekternal 

yang berpengaruh terhadap kesehatan jiwa, well-being, dan sosialkultural 

pasien dan perawat bukanlah bagian dari lingkungan pasien yang sederhana 

melainkan perawat merupakan lingkungan pasien (Dossey and Keegan, 2016 

pg 113). Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

mencerminkan faktor menyediakan lingkungan yang mendukung adalah 

perawat mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksternal klien terhadap 

kesehatan dan kondisi penyakitnya,memfasilitasi klien untuk bertemu dengan 

pemuka agama bila klien membutuhkan, membantu klien untuk menjalankan 

ibadah/ kegiatan agamanya, memotivasi klien untuk berdoa, membantu 

menghubungi keluarga yang dibutuhkannya (Susihar, 2011 pg 35). 

9. Membantu memberi bimbingan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia 

yang dibutuhkan pasien 

Aktualisasi diri akan meningkat melalui hubungan interpersonal dan 

intrapersonal diri. Perawat menghargai akan adanya kebutuhan biofisik, 

psikologis, psikososial, dan kebutuhan interpersonal yang dibutuhkan oleh 

perawat dam pasien (Wattson, 1989, Aliggod, 2014 pg 84). Perilaku perawat 

dalam memberikan asuhan keperawatan yang mencerminkan faktor membantu 

dalam kebutuhan dasar manusia ini adalah membantu klien memenuhi 
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kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan nutrisi, eliminasi, higiene, 

memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan klien, sering 

mengunjungi klien, mengobservasi kondisi kesehatan dan kebutuhan klien 

secara teratur (Susihar, 2011 pg 35). 

10. Menghargai kekuatan eksistensial-fenomenilogikal 

Wattson (1979) mengungkapakan bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yan 

sulit untuk diungkapkan, ilmu akan psikologi eksistensial dari eksistensi 

manusia digunakan sebagai analisis dalam fenomenologi yang ada. Hal ini 

juga membantu dalam membangkitkan pengalaman dan memudahkan untuk 

lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Perilaku perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang mencerminkan faktor kekuatan 

eksistensial – fenomenologis ini adalah memberikan kesempatan pada klien 

dan keluarga untuk melakukan kegiatan spiritual untuk penyembuhannya, 

memfasilitasi klien dan keluarga untuk melakukan terapi alternatif sesuai 

pilihannya yang tidak bertentangan dengan kondisi kesehatan dan 

penyakitnya serta sesuai persetujuan medis, memotivasi klien untuk berserah 

diri pada Tuhan YME, menyiapkan klen dan keluarga saat menghadapi fase 

berduka (Susihar, 2011 pg 35). 

2.3 Konsep Kinerja 

2.3.1 Definisi  

Kinerja merupakan hasil dari kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan fungsinya baik secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2002; Pasolong, 2010 

pg 176). Siagian (1995) pg 227 mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu 
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keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga 

mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan, 

dengan pengorbanan yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang 

dicapai. 

Prawirosentono (2008) mengungkapkan bahwa kinerja (performance) adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Berdasarkan beberapa 

penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang 

diperoleh oleh seseorang berdasarkan atas apa yang telah dikerjakan sesuai fungsi 

dan tanggung jawab/ wewenang yang diberikan dalam rangka mencapai segala 

tujuan yang telah ditetapkan dengan tidak melanggar etika, hukum, ataupun moral 

yang ada.   

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Gibson (1997) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja yaitu: faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi. Faktor 

individu terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang pribadi, serta 

demografis, yang dapat membantu menjelaskan mengenai perbedaan individu 

dalam berperilaku ataupun performa dan kinerjanya (Gibson, pg 90). Supriatin 

(2009) pg 5 menjelaskan bahwa kemampuan dan keterampilan menjadi faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja seorang individu, sedangkan 

faktor demografis memiliki pengaruh tidak langsung terhadap hal tersebut 

(Supriatin, 2009 pg 5). 
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Kemampuan dapat diartikan sebagai karakter yang didapat secara biologis 

ataupun dipelajari yang mengizinkan seseorang untuk melakukan suatu hal yang 

berhubungan dengan mental ataupun fisik. Kemampuan yang berhubungan 

dengan mental atau kejiwaan seringkali dihubungkan dengan intelligence atau 

kecerdasan seseorang. Intelligence dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang 

dalam menyelesaikan suatu masalah, mengaplikasikan sebuah prinsip, membuat 

sebuah kesimpulan dan merasakan sebuah hubungan (Argyle, 1989) sementara 

Toplis et al (1991) menjelaskan bahwa intelligence adalah kemampuan untuk 

berfikir secara abstrak dan memberikan alasan dengan konten dan media yang 

berbeda yang dapat dinilai dengan tes intelligence (Wright dan Taylor, 1970) 

dalam Armstrong (2006) pg 241. 

Gibson (2014) pg 90 menerangkan bahwa kemampuan yang berhubungan 

dengan kemampuan secara mental, seperti: kemampuan beradaptasi 

(adaptability), kemampuan untuk mempengaruhi (fluency), kecepatan dalam 

mempersepsikan sesuatu (perceptual speed), inductive dan deductive reasoning, 

kemampuan yang berhubungan dengan memori (associative memory and span 

memory), serta verbal comprehension. Sedangkan untuk kemampuan fisik dapat 

dicontohkan seperti: kekuatan dinamis (dynamic strength), extent flexibility, gross 

body coordination, gross body equilibrium, dan stamina (Gibson et al., 2014 pg 

91).   

Armstrong (2006) menjelaskan bahwa adanya latar belakang juga 

memungkinkan adanya perbedaan individu, dimana latar belakang merupakan hal 

yang dibawa atau dimiliki sebelumnya atau yang tetap ada hingga saat ini. 

Levinson (1978) dalam Armstrong (2006) pg 242 menjelaskan bahwa terdapat 
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tiga tipe kondisi eksternal yang dapat membentuk struktur kehidupan seseorang, 

yaitu: lingkungan sosial-budaya, peranan yang mereka mainkan dan hubungan 

yang mereka miliki, serta kesempatan ataupun sebuah kondisi yang mendesak 

yang memungkinkan atau menghambat mereka mengekspresikan dan 

mengembangkan personality mereka.  

Gibson (2014) pg 91 menerangkan terdapat klasifikasi demografis yang 

paling penting yaitu terkait gender dan ras, namun selain itu perbedaan akan 

budaya juga dapat berdampak terhadap situasi kerja. Faktor kedua yang 

mempengaruhi adalah faktor psikologis. Gibson (2014) pg 93 menjelaskan bahwa 

faktor psikologis terdiri dari kepribadian, persepsi, sikap, dan nilai. Kepribadian 

adalah seperangkat komponen yang stabil dari sebuah karakteristik dan 

kecenderungan yang menentukan perbedaan seseorang dalam berperilaku 

(Gibson, 2014) sedangkan nilai adalah mengenai suatu hal yang dianut dan 

dianggap penting oleh seseorang (Mischel, 1981) dalam Armstrong (2006). 

Sementara persepsi dideskripsikan oleh Gibson (2014) sebagai sebuah proses 

bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap lingkungannya yang 

dikembangkan melalui interpretasi dan pengorganisasian berbagai stimulus ke 

dalam suatu pengalaman psikologis, dan attitude (sikap) adalah bagian intrinsik 

dari kepribadian seseorang yang tercermin atau dapat ditentukan melalui aspek 

afektif, kognitif, dan perilaku dan aspek afektif, kognitif, serta perilaku juga dapat 

ditentukan oleh adanya sikap (attitude). 

Faktor yang ketiga adalah faktor organisasi. Gibson (1997) dalam Supriatin 

(2009) pg 5 mengemukakan bahwa faktor organisasi terdiri dari variabel sumber 

daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Armstrong (2006) 
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pg 360 menerangkan bahwa strategi dalam sumber daya dan integrasi bisnis harus 

didasari oleh petunjuk dari kemana sebuah organisasi tersebut akan berjalan dan 

berkaitan dengan hasil kebutuhan sumber daya manusia yang diterminologikan 

dengan: 

1) jumlah kebutuhan yang berhubungan dengan tingkat aktivitas proyek tersebut 

2) keahlian yang diperlukan yang berdasar pada teknologi dan pengembanagan 

produk dan pemasaran serta strategi untuk meningkatkan kualitas 

3) Dampak dari rekonstruksi organisasi 

4) Perencanaan untuk mengubah budaya dalam organisasi, meliputi kemampuan, 

standar performa, kualitas, pelayanan pelanggan, kerjasama tim dan 

fleksibilitas yang mengindikasikan kebutuhan seseorang dengan perbedaan 

sikap, kepercayaan, dan karakteristik personal.  

Sumber daya (sumber daya manusia) merupakan salah satu kunci dalam 

proses manajemen sumber daya manusia, dimana perkembangan sebuah 

organisasi dikembangkan melalui perkembangan individu-individu di dalamnya 

(Armstrong, 2006 pg 185; Senge et al., 2010 pg 270). Armstrong (2006) pg 535 

menyebutkan bahwa dalam proses pengembangan dan pembelajaran terdapat 

beberapa elemen di dalamnya, yang terdiri dari: 

1. Pembelajaran (learning) 

2. Pendidikan (education) 

3. Pengembangan (development) 

4. Pelatihan (training) 

Senge (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran individu adalah dasar dari 

pembelajaran organisasi. Gibson (2014) pg 513 mengungkapkan bahwa karena 
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sebuah organisasi secara terus-menerus akan berubah maka individu harus belajar 

dari masa lalu, pesaing dan ahli (experts) untuk tetap berdaya saing dan 

pembelajaran (learning)  merupakan salah satu kunci dasar untuk tumbuh, 

menjadi lebih efektif, dan responsif secara sosial, serta mencakup akan nilai-nilai 

proporsi permasalahan . Bass dan Vaughan (1966) dalam Armstrong (2006) pg 

535 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah sebuah perubahan yang relatif 

permanen di dalam perlaku yang terjadi sebagai sebuah hasil dari sebuah praktik 

atau pengalaman. Peter Senge dengan bukunya The Fifth Discipline 

mendeskripsikan bahwa learning organization  atau organisasi pembelajar secara 

proaktif menciptakan, menggunakan, dan menstransfer pengetahuan untuk 

merubah perilaku itu sendiri dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide 

menjadi sebuah kebiasaan di dalam sebuah organisasi pembelajar (Gibson, 2014 

pg 513). 

Filosofi yang menyokong konsep akan organisasi pembelajar seperti yang 

diekspresikan oleh Garvin (1993) dalam Armstrong (2014) pg 543, yang 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah sebuah bahan esensial agar sebuah 

organisasi tetap bertahan dengan penerapan pembelajaran, kebijakan, dan level 

strategi yang membutuhkan kesadaran, kelanjutan, dan integrasi, serta manajemen 

menjadi tanggung jawab untuk menciptakan sebuah iklim perasaan dimana semua 

staf akan secara terus-menerus belajar. Hal ini senada dengan Senge (1990) yang 

menjelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan tempat dimana orang akan 

secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk meraih atau 

menciptakan sebuah hasil yang sungguh-sungguh mereka inginkan, dimana 

pembaharuan dan pola pengembangan pemikiran dipelihara, dan aspirasi kolektif 
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secara bebas dan orang-orang secara berkelanjutan akan belajar bagaimana belajar 

secara bersama-sama.  

2.3.3 Kriteria Kinerja 

Menurut Schuler dan Jackson (2004) dalam Harsuko 2011 menjelaskan 

bahwa terdapat tiga jenis dasar kriteria kinerja, yaitu: 

1) Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang 

karyawan. Keandalan, kemampuan berkomunikasi, loyalitas dan keterampilan 

memimpin merupakan sifat yang seringkali menjadi penilaian. Jenis kriteria 

ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan mengenai apa yang 

dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya. 

2) Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan 

dilaksanakan. Kriteria ini penting sekali bagi pekerjaan yang membutuhkan 

hubungan antar personal. 

3) Kriteria berdasarkan hasil. Kriteria ini lebih menekankan pada pencapaian 

hasil daripada proses pencapaian. 

2.4 Keaslian Penelitian 

Tabel 2. 3 Keaslian Penelitian  

No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

1. The Role of Personal 

Mastery in Clinical 

Practice: How 

Personal Leadership 

Can Transform the 

Workplace, M. 

Koehle, D. Bird, dan 

C. Bonney (2008) 

Jenis penelitian = 

kualitatif 

Sampel/ Subyek 

penelitian= 112 

partisipan dari segala 

tingkatan jabatan pada 

staf 

Variabel bebas = 

personal mastery / 

personal leadership 

Partisipan 

menunjukkan respon 

positif terhteradap 

pemberian workshop 

mengenai topik 

tersebut dan mereka 

meyakini dengan 

adanya workshop ini 

dapat membantu 

mereka dalam 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

Variabel terikat = 

Transformasi 

lingkungan kerja 

Instrument = 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

survey tanpa nama 

(elektronik), narrativr 

feedback dari 

partisipan dalam acara 

workshop, partisipasi 

dalam focus group/ 

 

menyelesaikan 

masalah, 

menambahkan ilmu 

baru mengenai 

keperawatan yang 

tidak hanya bertolak 

pada hardskill, namun 

mengenai attitude, 

communication, etc.  

2.  Caring Science: 

Transforming the 

Ethic of Caring-

Healing Practice, 

Environtment, and 

Culture within an 

Intergrated Care 

Delivery System, 

Durrant, A. F et al 

(2015) 

Jenis penelitian: 

kualitatif 

Sampel/ subyek 

penelitian :  

1. Pimpinan senior 

RS, kepala bidang 

keperawatan, 

manajer 

keperawatan dan 

pendidik, staf 

keperawatan yang 

berada di bawah 

naungan KPNC 

(California) 

2. 1200 caregiver 

Variabel Bebas: 

Caring Science 

Variabel Terikat: 

ethic of caring-healing 

practice, environtment, 

and culture 

Instrument: modul, 

handout, dan 

assessment tools 

- Caring sciences 

dapat dijadikan 

fondasi dalam -

mentransformasikan 

etik dalam 

memberikan asuhan 

caring-healing, dapat 

ditransformasikan 

kepada lingkungan 

dan budaya. 

-Terdapat peningkatan 

akan pemahaman dan 

pendalaman setelah 

dilakukan consortium 

mengenai proyek ini 

dari tahun ke tahun 

(2011-2015) dengan 

tema: 

2011: caring 

connection, catalyst 

for change 

2012: holding space 

for human flourishing 

2013: honoring 

health, healing, and 

wholeness 

2014: journey to 

shared wisdom, co-

creating 

understanding 

dan sebelum 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

dilakukan kontorsium 

dilakukan dialog 

interaktif dan 

pembangkitan ide 

terkait filosofi 

keperawatan dan pada 

2 tahun pertama lebih 

berfokus pada 

individu.  

3.  Pengaruh Pelatihan 

Caring dengan model 

partisipatif terhadap 

kinerja perawat dan 

mutu layanan 

keperawatan di 

Instalasi Rawat Inap 

RSUD Dr. R. 

Soedarsono Kota 

Pasuruan, Ayu Dewi 

Nastiti (2017) 

Desain : quasy 

experiment dengan 

pendekatan pre-post 

design with control 

group. 

Sampel/ subyek 

penelitian:  

Kelompok intervensi: 

seluruh perawat yang 

bekerja di Instalasi 

Rawat Inap Interna 1 

yang sesuai kriteria 

inklusi 

Kelompok kontrol : 

seluruh perawat yang 

bekerja pada Instalasi 

Rawat Inap Interna 2 

Variabel: 

Variabel bebas: 

pelatihan perilaku 

caring perawat dengan 

model partisipatif 

Variabel terikat : 

Perilaku caring, 

kinerja berdasarkan 

caring, kinerja 

berdasarkan 

dokumentasi askep, 

dan mutu layanan 

keperawatan 

Instrumen: 

Instrumen A: berisi 

data demografi 

Instrumen B: berisi 

tentang caring perawat 

Pelatihan caring 

dengan model 

partisipatif memiliki 

pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja 

perawat dan mutu 

pelayanan 

keperawatan 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

menurut swanson yang 

diadaptasi dari caring 

islami (Abdurrouf) 

Intrument C: berisi 

penilaian kinerja 

berbasis caring 

Swanson. 

Analisa: 

4.  Building knowledge: 

The Concept of Care, 

Mary kalfoss, Jenny 

Owe Cand (2016) 

Desain penelitian: 

Kualitatif: analisis 

konsep 

Sampel/Subyek 

Penelitian: - 

Variabel: Konsep 

Caring 

Instrument:- 

Analisa:Prosedur 

analisis tematik dari 

Miles dan Huberman 

Faktor mayor yang 

sangat berhubungan 

dengan karakteristik 

caring seseorang 

adalah rasa kasih 

(compassionate), 

banyak pengetahuan 

(knowledgeable), 

positif dan reflektif.  

- Perhatian dan 

komitment yang 

mendasari caring 

yaitu melakukan hal 

dengan bai, fokus 

pada pengalaman 

seseorang,, 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

mengakui/ 

menghargai 

martabat seseorang, 

bernilai, dan ada 

untuk saat ini. 

- Melakukan caring 

atau noncaring 

memiiki dampak 

positif dan negative 

bagi pasien, 

perawat, dan juga 

keluarga dari segi 

bio-psiko-sosial-

emosional-spiritual. 

5. The moderating role 

of personal mastery 

on the relationship 

etween caregiving 

status and multiple 

dimensions fatigue, 

Roepke, S. K et al 

(2009) 

Desain penelitian: 

Sampel/subyek 

penelitian: 73 

caregiver lansia 

dengan Alzheimer dan 

41 noncaregiver lansia 

dengan Alzheimer 

Variabel: 

Variabel bebas: 

personal mastery 

Variabel terikat: status 

caregiving, fatigue 

Instrumen:Multidime

nsionalFatigue 

Symptom Inventory-

Short Form (MSFI-SF) 

dan kuisioner asesmen 

mastery  

Analisa:Analisis 

regresi 

Terdapat hubungan 

diantara personal 

mastery dengan status 

caregiver dan fatigue, 

dimana caregiver  

dengan personal 

mastery yang rendah 

memilki kelelahan 

(fatigue) yang lebih 

tinggi bila 

dibandingkan dengan 

noncaregiver. 

Status caregiver 

sangat berkoralasi 

dengan kelelahan 

ketika personal 

mastery rendah, 

namun tidak pada saat 

personal mastery 

tinggi. 

6. The influence of CEO 

perceptions of 

personal mastery, 

shared vision, 

environtment and 

strategic proactivity 

on the level of 

learning: Level I 

learning, Level II 

Desain 

penelitian:Deskriptif 

analisis 

Sampel/ subyek 

penelitian: 239 

perusahaan besar pada 

4 sektor (bidang 

pangan-pertanian, 

manufacturing, 

- Personal mastery 

dan pemahaman 

akan lingkungan 

yang baik 

memberikan 

dampak yang baik 

dan signifikan 

terhadap aktivasi 

pembelajaran level 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

learning, Paule, A. J. 

N et al (2008) 

konstruksi, dan 

pelayanan) 

Variabel:  

Variabel bebas : 

penguasaan diri 

(personal mastery), 

visi bersama (shared 

vision),  lingkungan 

(environtment), 

strategi (straregy 

proactivity) 

Variabel terikat : 

pembelajaran 

organisasi tipe 1, 

pembelajaran 

organisasi tipe II 

Instrumen:kuisioner 

Analisa:T-test, chi-

square, dan regresi 

I 

- Personal mastery, 

shared vision, dan 

lingkungan yang 

ambigu serta 

adanya strategi 

untuk mengaktivasi 

memiliki dampak 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

pembelajaran level 

II 

- Kedua level 

pembelajaran 

memiliki dampak 

yang baik dalam 

membangkitkan 

performa dan 

inovasi  organisasi 

yang baik 

7. Pengaruh pelatihan 

perilaku caring  

terhadap motivasi 

perawat dan kepuasan 

pasien instalasi rawat 

inap Rumah Sakit 

Royal Progress 

Jakarta, Susihar 

(2011) 

Desain 

penelitian:pre-

experimental design 

dengan bentuk pre-

post test design 

without control group 

Sampel/ subyek 

penelitian: semua 

populasi perawat yang 

bekerja di instalasi 

rawat inap RS Royal 

Progress Jakarta yang 

tersebar di tiga 

ruangan dan 

memenuhi kriteria 

inklusi 

 

Variabel: 

Variabel bebas: 

pelatihan perilaku 

caring, variabel 

terikat: motivasi 

perawat dan kepuasan 

pasien 

Terdapat pengaruh 

pelatihan caring 

terhadap perilaku 

caring perawat, 

motivasi perawat dan 

kepuasan pasien. 
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No. 
Judul Artikel: Penulis, 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

Instrumen:lembar 

observasi caring 

behavior yang 

mengacu pada 

instrument measuring 

of nurse caring 

behavior (MNCB), 

kuisioner kepuasan 

pasien, dan kuisioner 

motivasi perawat 

Analisa:analisa 

univariat dan bivariat 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Keterangan : 

       : diteliti 

       : tidak diteliti 

 Gambar 3.1 Kerangka konsep Penelitian 

Hubungan Personal Mastery dengan 

Caring Behaviors perawat di RS 

berbasis Islam di Surabaya  

 

 

 

 
3.1  1 

1. Perilaku Kerja  

2. Kinerja : Caring 

Behaviors  

1) Humanistic-

altruistic 

2) Faith-hope 

3) Sensitivity 

4) Helping-trust 

5) Expressing feeling 

6) Problem solving 

7) Teaching-learning 

8) Providing 

environtment 

9) Human needs 

10) exitensial 

Faktor Individu 

1.Kemampuan dan 

keterampilan 

2.Latar belakang 

3.Demografis 

Faktor Psikologis 

1. Persepsi 

2. Sikap 

3. Kepribadian 

4. Belajar 

5. Motivasi 

6.  

Faktor Organisasi : 

1. 1. Kepemimpinan 

2. 2. Imbalan 

3.Struktur 

4.Desain Pekerjaan 

5.Sumber Daya : 

Pengembangan dan 

Pelatihan : 

Learning 

Organization 

(Organisasi 

Pembelajar): 

1) Systems thinking 

2) Mental models 

3) Shared vision 

4) Team Learning 

5) Personal 

mastery:  

- Self awareness 

- emotional 

intelligence 

- perceive acuity 

-autonomy 

-openness 

-flexible and 
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Berdasarkan kerangka konsep 3.1 yang merujuk pada teori Gibson (1997) 

dapat dijelaskan bahwa kinerja (caring)  dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: faktor 

individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi (Supriatin, 2009).  Faktor 

individu terdiri dari : kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental; 

latar belakang yang dapat ditinjau dari tingkat sosial, keluarga, dan pengalaman; 

serta unsur demografis seperti jenis kelamin, umur, dan etnis. 

 Faktor psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan 

motivasi. Gibson (1997) menjelaskan bahwa faktor ini dipengaruhi oleh keluarga, 

tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Variabel 

atau faktor ini merupakan hal yang komplek dan sulit untuk diukur.  

Sedangkan untuk faktor organisasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, 

sumber daya, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Dalam sumber daya 

tercakup akan pengembangan sumberdaya. Perkembangan sebuah organisasi 

dikembangkan melalui perkembangan individu-individu di dalamnya (Armstrong, 

2006 pg 185; Senge et al., 2010 pg 270). Armstrong (2006) pg 535 menyebutkan 

bahwa dalam proses pengembangan dan pembelajaran terdapat beberapa elemen 

yang terdiri dari: pembelajaran (learning), pendidikan (education), pengembangan 

(development), dan  pelatihan (training) 

Senge (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran individu adalah dasar dari 

pembelajaran organisasi. Gibson (2014) pg 513 mengungkapkan bahwa karena 

sebuah organisasi secara terus-menerus akan berubah maka individu harus belajar 

dari masa lalu, pesaing dan ahli (experts) untuk tetap berdaya saing dan 

pembelajaran (learning)  merupakan salah satu kunci dasar untuk tumbuh, 

menjadi lebih efektif, dan responsif secara sosial, serta mencakup akan nilai-nilai 
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proporsi permasalahan. Salah satu bentuk pembelajaran yang dapat dipelajari 

adalah mengenai learning organization. Learning organization atau organisasi 

pembelajar merupakan tempat dimana orang akan secara terus-menerus 

mengembangkan kapasitasnya untuk meraih atau menciptakan sebuah hasil yang 

sungguh-sungguh mereka inginkan, dimana pembaharuan dan pola 

pengembangan pemikiran dipelihara, dan aspirasi kolektif secara bebas dan orang-

orang secara berkelanjutan akan belajar bagaimana belajar secara bersama-sama 

(Senge, 1990) yang terdiri dari lima pilar yaitu systems thinking, personal 

mastery, model mentals, shared vision, dan team learning dimana personal 

mastery merupakan dasar dari kelima pilar tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin meneliti mengenai hubungan personal mastery dengan kinerja perawat  

yang terwujud dalam perilaku caring perawat yang dinilai melalui 10 faktor 

karatif, sedangkan untuk personal mastery dinilai melalui dimensi personal 

mastery yang terdiri dari self awareness, emotional intelligence, autonomy, 

perceive acuity, openness, flexibility and adaptability, dan creative. 

3.2  Hipotesis 

H1 : Ada hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat di RSU 

Haji dan RSI Jemursari Surabaya. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian deskriptif 

korelasional adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan hubungan korelatif 

antarvariabel, sedangkan cross-sectional  adalah jenis penelitian yang lebih 

menekankan pada waktu pengukuran/ observasi data variabel independen dan 

dependen yang hanya dilakukan satu kali dalam satu waktu penelitian. Variabel 

independen dan variabel dependen dinilai secara simultan pada satu waktu 

penelitian sehingga tidak ada tindak lanjut. Dengan melakukan penelitian cross 

sectional akan diperoleh prevalensi atau efek suatu fenomena (variabel dependen) 

dan dihubungkan dengan penyebab (variabel independen) (Nursalam, 2015 pg 

163). Desain dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

personal mastery dengan caring behaviors perawat di RSU Haji dan RSI 

Jemursari Surabaya. 

Skema penelitian deskriptif korelasional Pengukuran  

Variabel 1   deskripsi variabel 

                    

  Uji hubungan           Interpretasi  

            makna/arti 

  

Variabel 2    deskripsi variabel 

Gambar 4. 1 Skema penelitian cross sectional (Nursalam, 2015 pg 162) 
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4.2 Populasi, sampel penelitian, dan teknik sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah semua objek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2015 pg 169). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua 

kelompok yaitu: perawat dan pasien. 

1. Perawat 

Pada penelitian ini populasi perawat adalah seluruh perawat yang bertugas di 

instalasi rawat inap RSU Haji Surabaya dan RSI Jemursari Surabaya. 

2. Pasien 

Pada penelitian ini populasi pasien adalah seluruh pasien yang dirawat di 

instalasi rawat inap RSU Haji Surabaya dan RSI Jemursari Surabaya. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang digunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam 2015). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana yang bekerja di rawat inap di RSU 

Haji dan RSI Jemursari Surabaya serta pasien rawat inap tersebut yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengurangi bias pada hasil penelitian dan 

bukan di area ruangan kritis atau intensive care. Ruangan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah ruangan yang memiliki karakteristik hampir sama. Kriteria 

inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitan dari suatu populasi target 

terjangkau dan yang akan diteliti. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau 

mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab 

(Nursalam, 2015). 
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1.  Perawat 

Adapun kriteria inklusi perawat dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Perawat pelaksana 

2) Minimal pengalaman dengan jenjang karir Perawat Klinik 2 (PK 2) atau 

minimal masa kerja ≥2 tahun 

Sedangkan kriteria eksklusi perawat, antara lain : 

1) Perawat yang tidak masuk kerja karena sakit atau cuti kerja 

2) Perawat yang mengikuti pendidikan atau pelatihan saat dilakukan penelitian 

3) Perawat struktural 

2.  Pasien 

Kriteria inklusi pasien dalam penelitian ini, meliputi: 

1) Pasien kooperatif dan dalam keadaan sadar 

2) Tidak mengalami penurunan fungsi kognitif 

3) Sudah menjalani perawatan minimal tiga hari 

4.2.3 Besar sampel 

Penentuan besar sampel awal dalam penelitian ini adalah menggunakan 

software G-Power, yang kemudian menggunakan rumus cluster sampling dari 

Sugiyono untuk menentukan besar sampel dari masing-masing rumah sakit dan 

besar sampel dari masing-masing ruangan, dan setelah diketahui besar sampel dari 

masing-masing ruangan digunakan accidental sampling untuk memilih responden 

yang menjadi sampel representative dari penelitian ini. G-Power adalah alat untuk 

menghitung analisis kekuatan statistik berbagai uji seperti uji t, uji F, tes X2, tes Z 

dan beberapa uji exact. G Power juga bisa digunakan untuk menghitung ukuran 
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efek serta menampilkan secara grafis hasil analisis kekuatan. Adapun keterangan 

lebih lanjut akan hasil besar sampel dan data input serta output dalam  

menggunakan aplikasi G-Power ini, yaitu: 

Statistical test : Correlation: Bivariate normal model.  

Input parameters:    Output parameters: 

Tail (s)   : 2   Lower critical r : -0,1671877 

Correlation ρ H1 : 0,3   Upper critical r : 0,1671877 

α err prob  : 0,05   Total sample size : 138 

Power (1-β err prob)  : 0,95   Actual power  : 0,9504014 

Correlation ρ H0 : 0 

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan tail(s) dua 

ekor, α err prob sebesar 0,05 dan power (1-β err prob) sebesar 0,95, dan ρ 

H1sebesar 0,3 maka didapati jumlah besar sampel sebanyak 138 responden 

perawat yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Adapun distribusi jumlah perawat yang menjadi populasi terjangkau di 

masing-masing RS tertera pada beberapa tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Distribusi perawat di RSU Haji Surabaya 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

No. Nama Ruangan Rawat Inap Jumlah Perawat 

1. Marwah 1 15 

2. Marwah 3 15 

3. Marwah 4 15 

4. Shofa 3 15 

5. Shofa 4 14 

6. Al-Aqsha 5 14 

7. Jantung 12 

8. Paru dan isolasi 13 

Total 113 
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Tabel 4. 2 Distribusi perawat di RS Islam Jemursari Surabaya 

No. Nama Ruangan Rawat Inap Jumlah perawat 

1. Teratai 25 

2. Dahlia 31 

3. Az-Zahra 1 24 

4. Az-Zahra 2 23 

Total 103 

  

Dari kedua tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah total populasi 

dari kedua rumah sakit tersebut adalah sebesar 216, dengan 113 perawat rawat 

inap RSU Haji dan jumlah populasi dari RSI Jemursari sebesar 103 perawat. Pada 

kedua Rumah Sakit tersebut, tidak diambil ruangan seperti VK atau kamar 

bersalin dan nifas serta ruangan VIP dan VVIP, dengan pertimbangan tidak semua 

Rumah Sakit memiliki perawat di unit VK dan nifas dan mayoritas tenaga di 

ruangan tersebut adalah tenaga bidan. Sedangkan pemilihan ruangan nonVIP atau 

nonVVIP adalah karena berdasarkan kriteria ruangan adalah ruangan yang 

memiliki karakteristik hampir sama. 

Setelah ditemukan jumlah sampel dari kedua rumah sakit, maka 

menggunakan teknik cluster sampling untuk menentukan jumlah perawat yang 

dibutuhkan dari masing-masing rumah sakit, dengan perhitungan menurut 

Sugiyono (2013) : 

n1 = 
𝑁1

𝑁
xn 

Keterangan :  

N : besar seluruh populasi 

n : besar seluruh sampel 

n1 : besar sampel tiap rumah sakit 

N1 : besar populasi tiap rumah sakit 
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1. Sampel perawat di RSU Haji Surabaya 

4) n1 = 
𝑁1

𝑁
xn=

113

216
× 138 =  72 orang perawat 

2.Sampel perawat di RSI Jemursari  

n1 = 
𝑁1

𝑁
xn=

103

216
× 138 = 66 orang perawat 

Kemudian, setelah ditentukan jumlah perawat dari masing-masing RS 

ditentukan jumlah perawat di masing-masing ruangan dengan rumus yang sama, 

dan setelah itu digunakan accidental sampling untuk mengambil sampel dari 

ruangan. Adapun keterangan lebih lanjut sebagai berikut: 

Penentuan jumlah total sampel perawat di Instalasi Rawat Inap RSU Haji 

dan RSI Jemursari Surabaya. Penentuan jumlah sampel perawat yang dibutuhkan 

dalam setiap ruangan rawat inap menggunakan rumus n1 = 
𝑁1

𝑁
xn.  

Tabel 4. 3 Besar sampel pada ruangan rawat inap di RSU Haji Surabaya 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Ruangan Rawat Inap Jumlah Perawat yang 

dibutuhkan 

1. Marwah 1 10 

2. Marwah 3 10 

3. Marwah 4 10 

4. Shofa 3 10 

5. Shofa 4  9 

6. Al-Aqsha 5 9 

7. Jantung 7 

8. Paru dan isolasi 7 

Total 72 
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Tabel 4. 4 Besar sampel pada ruangan rawat inap di RSI Jemursari 

 

 

 
 
 

  

Setelah diketahui jumlah sampel dari masing-masing ruangan maka 

kemudian menentukan sampel perawat yang dipilih, yaitu dengan menggunakan 

accidental sampling dengan memilih responden yang sesuai kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan. Pengambilan sampel pasien adalah berdasar pembagian tugas 

atau tanggungjawab masing-masing perawat yang telah terpilih sebagai sampel. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdapat 136 perawat yang memenuhi 

kriteria inklusi sehingga dalam pengambilan data ini hanya menggunakan sampel 

sebanyak 136 perawat dan 136 pasien. Pengurangan sampel ini terjadi di ruang 

Dahlia yang hanya memiliki 18 responden perawat yang sesuai kriteria inklusi.   

4.2.4 Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling karena telah menunjuk ruangan yang akan diujikan sesuai tujuan, namun 

pada areanya diproporsikan dan kemudian menggunakan cluster sampling. 

Penentuan besar sampel awal adalah dengan menggunakan power analysis sample 

size yaitu G*Power, yang kemudian untuk penghitungan dari masing-masing 

rumah sakit hingga ruangan digunakan cluster sampling, dan dilanjutkan dengan 

accidental sampling untuk menentukan perawat yang terpilih sebagai responden 

penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Gpower untuk 

menentukan besar sampel keseluruhan. Kemudian setelah itu, menentukan jumlah 

No. Nama Ruangan Rawat Inap Jumlah perawat 

1. Teratai 16 

2. Dahlia 20 

3. Az-Zahra 1 15 

4. Az-Zahra 2 15 

Total 66 
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sampel masing-masing RS, selanjutnya menentukan kembali besar sampel dari 

masing-masing ruangan yang memenuhi kriteria inklusi, dan dengan 

menggunakan accidental sampling menentukan perawat yang dipilih, sedangkan 

untuk pasien menyesuaikan dengan perawat dan sesuai dengan kriteria inklusi, 

yang diambil dari perawat yang bertanggung jawab pada pasien tersebut.  

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi 

atau menentukan variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah personal mastery. 

4.3.2 Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah caring 

behavior. 

4.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini sesuai tabel berikut: 

Tabel 4. 5 Definisi Operasional Penelitian Pengaruh Personal mastery terhadap 

Caring Behavior 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

independen: 

Personal 

mastery 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk penguasaan diri 

seseorang yang 

mempengaruhi bagaimana 

seseorang untuk berkembang 

dan belajar, mengenali 

dirinya, dan berinteraksi 

dengan lingkungannya 

 

Dimensi personal 

mastery: 

1. Self awareness 

2. Emotional 

intelligence 

3. Perceptual 

acuity 

4. Autonomy 

5. Opennes 

6. Flexibility and 

adaptability 

7. Creative 

resources 

Kuisioner yang 

dimodifikasi 

oleh peneliti 

berdasarkan  

teori yang ada 

dan dengan 

meninjau 

beberapa 

kuisioner paten 

sebelumnya 

yang memiliki 

kesinambungan 

dengan alat 

ukur ini, 

ordinal Diukur 

dengan 

pemberian 

quisioner 

dengan skala 

rating  

1= hampir 

tidak pernah 

2= jarang 

3= sering 

4= selalu 

(untuk 

pertanyaan 

favourable) 



83 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

fullness 

 

seperti: SCS-

R,MAAS,  

DPBS 

 

Sedangkan 

untuk 

pertanyaan 

unfavourable 

dinilai 

sebaliknya 

yaitu 1= 

selalu 

2= sering 

3= jarang 

4= hampir 

tidak pernah 

 

 

Dengan skor  

mean  < 

memiliki 

personal 

mastery 

kurang dan  

nilai  ≥mean: 

memiliki 

personal 

mastery 

tinggi 

 

Penilaian 

dilakukan 

dengan hasil 

penilaian 

kumulatif 

dan total 

skor 

Variabel 

dependen: 

Caring 

Behavior 

Bentuk perilaku kepeduliaan 

terhadap pasien dengan 

memandang seorang individu 

sebagai individu yang utuh, 

membantu dalam proses 

penyembuhan (healing) 

dengan asuhan keperawatan 

yang maksimal dan 

membawa pasien ke dalam 

kondisi yang lebih baik  

10 caratif factors: 

Humanistic-

altruistic 

Faith-hope 

Sensitivity 

Helping trust 

Expression 

Problem solving 

Teaching-learning 

Supportive 

Human need 

Existenxial 

Kuisioner yang 

digunakan 

adalah CBI-24 

(Caring 

Behavior 

Inventory-24) 

yang berdasar 

pada 10 karatif 

proses yang 

dikembangkan 

oleh Jean 

Watson 

ordinal Diukur 

dengan 

pemberian 

quisioner 

skala likert 

SL: Selalu 

S : Sering 

BS : 

Biasanya 

KD : 

Kadang-

kadang 

HTP : 

Hampir 

Tidak Pernah 

TP : Tidak 

Pernah 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

 

Dengan 

penilaian 

<mean : 

tidak caring 

nilai ≥mean: 

caring  

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam variabel personal mastery adalah kuisioner 

penelitian yang merujuk pada 7 dimensi personal mastery (self awareness, 

perceptual acuity, autonomy, opennes, flexibility and adaptability, dan creative 

resources fullness) yang dikembangkan oleh peneliti baik dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan merujuk pada teori yang ada ataupun bentuk adopsi dan 

modifikasi dari beberapa intrumen yang telah paten/baku ataupun instrumen 

pengembangan. Adapun beberapa instrumen yang digunakan oleh peneliti, antara 

lain seperti: SCS-R (Self-Consciousness Scale) yang dikembangkan oleh Scheier 

dan Carver, MAAS (Mindful Attention Awareness Scale), DPBS (Dempster 

Practice Behaviors Scale). Instrumen ini terdiri dari 34 buah pernyataan, dengan 

19 pernyataan favourable dan 15 pernyataan unfavourable. Pemberian nilai pada 

instrumen ini menggunakan skala rating  dimana pada favourable (pernyataan 

positif) penilaiannya terdiri dari nilai 1=hampir tidak pernah, 2=jarang, 3=sering, 

4=selalu sedangkan penilaian untuk unfavourable (pernyataan negatif) adalah 

sebaliknya.  Adapun perincian kuisioner dapat dilihat pada tabel  berikut. 
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Tabel 4. 6 Kisi-kisi kuisioner personal mastery 

 
Aspek yang dinilai 

Pernyataan 

Favourable Unfavourable 

1-6 Self Awareness 1,2,3,4 - 

7-13 Emotional intelligence 6,9,10 5,7,8 

14-20 Autonomy 11,12,14 13 

21-25  Openness 27 15,16,17,18, 

26 

26-30 

 

Flexibility and adaptability 19,22,23,25 20,21,24 

31-35 Creativity 28,29,30 - 

36-40 Perceive acuity 32,33,34 31 

Sedangkan instrumen yang digunakan dalam menilai caring behavior 

perawat adalah dengan menggunakan instrumen Caring Behavior Inventory (CBI-

24) yang dikembangkan berdasarkan teori Watson yang menggunakan 4 aspek 

caring dan terdiri dari 10 faktor karatif dan 24 pertanyaan. Alat ukur ini 

menggunakan skala Likert (6 poin) yang merefleksikan derajat perilaku caring. 

Adapun perincian dalam instrument ini, sebagai berikut 

Tabel 4. 7 Kisi-kisi kuisioner CBI-24 

No. Aspek yang dinilai 

1-3 Humanistic and altruistic 

4-5 Instilling faith and hope 

6-8 Cultivating sensitivity to one’s self 

9-10 Developing helping and trust relation 

11-12 Expression of feeling 

13-15 Using problem solving caring process 

16-17 Promoting interpersonal teaching-learning 

18-19 Providing environtment 

20-21 Human needs 

22-24 Existencial-spirituality 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua Rumah Sakit di Surabaya, yaitu: RSU Haji 

Surabaya dan RSI Jemursari Surabaya yang dilakukan pada bulan November- 

Desember 2017. 

4.7 Proses Pengumpulan Pengolahan Data 

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu 

penelitian, karena data yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

4.7.1 Tahap persiapan 

1. Peneliti mengajukan permohonan izin untuk persetujuan pembimbing 

skripsi ke bagian kemahasiswaan Fakultas Keperawatan dan mengajukan 

permohonan izin pengambilan data awal ke bagian Akademik Fakultas 

Keperawatan, RSU Haji Surabaya dan RSI Jemursari Surabaya. 

2. Setelah mendapat izin, peneliti melakukan studi awal berupa wawancara 

terstruktur dengan pihak RS dan melakukan survey pendahuluan terkait 

jumlah perawat di RS tersebut, BOR dan jumlah kunjungan pasien, survey 

kepuasan pasien, manajemen sumber daya manusia terkait perawat 

khususnya caring yang meliputi pelatihan, workshop,  refresh dan 

implementasi caring behavior perawat dan mendata jumlah populasi dan 

besar sampel penelitian. 

3. Peneliti juga melakukan perizinan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian ke bagian akademik Fakultas Keperawatan dan RSI Wonokromo 

Surabaya. 
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4. Peneliti melakukan ujian proposal  

5. Setelah ujian proposal dilanjutkan dengan uji etik ke tim etik Fakultas 

Keperawatan yang kemudian diserahkan ke Direktur RS untuk mengurus 

surat izin penelitian dari RS tersebut. 

6. Setelah mendapat izin dari RS, peneliti meminta izin dan menjelaskan 

tujuan penelitian kepada masing-masing kepala ruangan untuk pengambilan 

data berdasarkan kuisioner baik yang akan dibagikan ke pasien ataupun 

perawat dan meminta izin kepada kepala ruangan untuk mendapatkan data 

perawat pelaksana dan pasien di ruangan tersebut. 

5) Setelah mendapatkan data perawat pelaksana, peneliti menyeleksi kembali 

berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan dan melakukan 

accidental sampling untuk menentukan perawat pelaksana yang terpilih 

sebagai responden yaitu dengan kriteria perawat minimal masa kerja 2 

tahun, tidak sedang cuti/ menempuh masa pendidikan dan kemudian 

dihubungkan dengan pasien yang memiliki kriteria: sudah menjalani 

perawatan minimal 3 hari, pasien kooperatif dan dalam keadaan sadar, 

serta idak mengalami penurunan fungsi kognitif. 

7. Penelitian ini dilakukan selama bulan November-Desember 2017 dengan 

dibantu oleh peneliti teknis. 

4.7.2 Tahap Pelaksanaan  

1. Pada tahap pelaksanaan awal, peneliti melakukan kontrak dengan 

responden dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menjelaskan 

maksud dan tujuan diadakannya penelitian, menjelaskan mengenai bentuk 

perlakuan yang ada, dan kemungkinan bahaya potensial yang ditimbulkan.  
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Selanjutnya calon responden yang setuju untuk berpartisipasi diberikan 

lembar informed consent (lampiran 2) untuk ditandatangani. Peneliti juga 

menjelaskan bahwa keikutsertaan penelitian bersifat sukarela, identitas 

responden tidak ditampilkan melainkan menggunakan kode responden, 

segala bentuk informasi tentang responden akan dijamin kerahasiaanya, 

serta responden diperbolehkan mengundurkan diri jika tidak berkenan atau 

merasa dirugikan saat kegiatan penelitian. 

2. Setelah responden bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan 

mendatangani informed consent, selanjutnya peneliti membagikan 

kuisioner dan lembar portofolio pada responden (baik pasien ataupun 

perawat).  

3. Sebelum pengisian kuisioner dan lembar portofolio, sebelumnya peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu prosedur dan cara pengisian kuisioner.Dalam 

hal ini sedapat mungkin didampingi oleh peneliti dengan harapan 

walaupun sudah tertera contact person peneliti namun bila ada hal-hal 

yang tidak dimengerti maka peneliti dapat langsung menjelaskan, dan 

waktu untuk pemeberian kuisioner pada perawat diberikan pada saat waktu 

luang yang tidak mengganggu proses pelayanan.  

4. Setelah semua pengambilan data selesai, data ditabulasi dan dianalisa 

untuk disajikan dalam sidang skripsi dan segala bentuk data penelitian 

dijamin kerahasiaanya oleh peneliti serta tidak ditampilkan kecuali untuk 

keperluan tujuan penelitian saja. 
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4.8 Analisis Data 

4.8.1 Analisis data deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi data yang 

terkumpul dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, sehingga didapatkan 

gambaran bentuk tabel, grafik atau diagram berdasarkan umur, agama, pekerjaan, 

pendidikan terakhir, status perkawinan, jenis kelamin, masa kerja (untuk perawat). 

4.8.2 Analisis statitistik 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji spearmen  rho yang menguji ada tidaknya hubungan diantara 

dua variabel dengan data berdistribusi normal nilai p>α dan α yang digunakan 

adalah 0,05, dan  untuk indeks korelasi diketahui adanya 3 hal, sebagai berikut: 

1) Arah positif dinyatakan dalam tanda (+) dan (-), dimana tanda positif 

menunjukkan adanya korelasi sejajar searah, sedangkan tanda negatif 

menunjukkan berlawanan arah. 

2) Ada tidaknya korelasi dinyatakan dalam angka pada indeks berapapun 

kecilnya indeks, jika bukan 0,000 diartikan bahwa kedua variabel 

dikorelasikan terdapat adanya korelasi. Interpretasi tinggi rendahnya korelasi 

dapat diketahui dari besar kecilnya angka dalam indeks korelasi, semakin 

besar angka dalam indeks korelasi, makin tinggi kedua variabel yang 

dikorelasikan. 

3) Interpretasi mengenai tinggi rendahnya korelasi dapat diinterpretasikan dalam 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4. 8 Interpretasi nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0.800-1000 Kuat 

Antara 0.600-0.800 Sedang 

Antara 0.400-0.600 Agak Lemah 

Antara 0.200-0.400 Lemah 

Antara 0.000-0.200 Sangat Lemah (tidak berkorelasi) 

 

4.9 Kerangka Kerja 

Kerangka kerja adalah salah satu tahap penelitian. Pada kerangka kerja 

disajikan alur penelitian, terutama variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

(Nursalam, 2003). Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini disajikan 

dalam bagan berikut: 
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Gambar 4. 2 Kerangka Kerja penelitian Hubungan personal Mastery dengan 

Caring Behavior perawat di RSU Haji dan RSI Jemursari Surabaya. 
 

4.10 Etika Penelitian 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Penerapan 

prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak responden 

maupun perlindungan peneliti itu sendiri (Polit & Beck, 2012). Penelitian ini 

sudah lolos kaji etik (Ethical Approval) di Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor: 573-KEPK 

pada tanggal 29 November 2017. Adapun prinsip etik yang sudah di review 

meliputi: 1) prinsip menghormati harkat martabat manusia (respect for persons), 

tanpa nama (anonymity) dan confidentialy, 3) Informed Consent, 4) 

nonmalaficience, 5)beneficience, dan 6) justice. 

Sampling: 

Purposive sampling dan di area diproporsikan kemudian 

dilakukan cluster untuk menentukan jumlah sampel perawat 

di RS dan ruangan. Selanjutnya simple random sampling 

Sampel: 

Seluruh perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi dan terpilih sebagai sampel 

Pengumpulan data 

Variabel Dependen 

Caring behaviors 

Variabel Independen 

Personal mastery 

Analisa Data : spearmen rho 

p<0,05 

Populasi Target 

Seluruh perawat pelaksana dan pasien rawat inap yang ada di instalasi rawat inap RSU Haji 

dan RSI Jemursari Surabaya 

Laporan Hasil Penelitian 
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1. Respect to Human  

Responden mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

subjek ataupun tidak. 

2. Anominity dan Confidentialy 

Tanpa nama (Anominity) dilakukan peneliti untuk menjaga kerahasiaan 

responden, peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar kuesioner, cukup 

dengan memberi kode pada masing-masing lembar tersebut. 

3. Informed concent 

Informed concent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden dengan memberikan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan. 

4. Confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari responden 

(dengan pengkodean) saat pengambilan data. Data yang berhubungan dengan 

identitas responden dan segala hasil penelitian termasuk jenjang karir perawat 

disimpan dalam data pribadi peneliti serta dijamin kerahasiannya. Segala data 

termasuk data instansi tempat penelitian tersebut disimpan pada saat penelitian 

dimulai sampai penelitian selesai. Data yang berhubungan dengan kebutuhan 

analisis penelitian disimpan dalam jangka waktu 3 tahun seperti halnya suatu 

referensi yang dapat dikutip kelayakannya  dan yang bisa membukanya hanya 

peneliti dan pembimbing penelitian. Untuk rencana publikasi, data hanya 

dipublikasikan dalam seminar hasil berdasar akumulasi data secara 

keseluruhan tidak ditinjau dari setiap individu, dan tetap menjaga kerahasiaan 

responden. 
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5. Asas tidak merugikan (Non maleficience) 

Peneliti beresponden pada prinsip semua tindakan yang diberikan tidak 

merugikan responden.  

6. Beneficience 

Peneliti mempertimbangkan keuntungan atau manfaat yang didapatkan kepada 

responden pada setiap tindakan. Responden dalam penelitian ini akan 

mendapatkan manfaat sesuai yang sudah di jelaskan pada manfaat penelitian. 

Segala data yang berkaitan dengan responden terkait identitas akan dijaga 

kerahasiannya sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap karir perawat 

tersebut.  

7. Asas keadilan (justice) 

Responden harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah 

ke ikut sertaanya dalam penelitian tanpa diskiriminasi apabila ternyata 

responden tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. Semua responden 

diberikan kuesioner yang sama tanpa adanya perbedaan di setiap responden. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

1) Beberapa ruangan belum dapat menerapkan konsep MAKP, sehingga 

pelaksanaan di dalam ruangan terkadang fungsional dimana perawat 

saling membantu penyelesaian tugas dan belum ada pembagian PP 

secara jelas untuk setiap pasien. 

2) Pengisian lembar portofolio pada perawat pelaksana menyesuaikan 

waktu luang perawat dan peneliti tidak selalu dapat menemani 

responden pada saat pengisian.
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini menyajikan mengenai hasil dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan melibatkan 136 responden perawat dan 136 responden pasien 

yang telah sesuai kriteria inklusi di sebagian Instalasi Rawat Inap RS Umum Haji 

Surabaya dan RS Islam Jemursari. Data yang tersaji meliputi gambaran lokasi 

penelitian, karakteristik demografi responden, perilaku caring perawat pelaksana, 

personal mastery.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Gambaran umum Rumah Sakit Umum Haji Surabaya  

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan rumah sakit milik 

pemerintah provinsi Jawa Timur yang didirikan sejak 17 April 1993, yang 

berkenaan dengan peristiwa yang menimpa para jamaah haji Indonesia di 

terowongan Mina pada tahun 1990. Rumah sakit ini berkembang menjadi 

rumah sakit tipe B pendidikan sejak 30 Oktober 2008 dan memiliki visi yaitu “ 

Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami  Pelayanan, Pendidikan,  

dan Penelitian, menuju standart Internasional.  

Rumah Sakit Umum Haji memiliki berbagai fasilitas pelayanan yang 

dilengkapi dengan berbagai penunjang medis, tenaga medis profesional, alat 

canggih, akomodasi, dan sebagainya. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 

tempat tidur sebanyak 290 tempat tidur dan BOR >70%, dengan pelayanan 

rawat inap umum dan pelayanan rawat inap privat. Pelayanan Rawat Inap 

Umum berada di Gedung Shofa lantai 3 dan 4, Gedung Marwah lantai 1,2,3 
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dan 4, serta Gedung Al-Aqsha lantai 2, 3, 4, 5 sedangkan pelayanan rawat inap 

privat berada di Gedung Graha Nur Afiyah.  Jumlah tenaga keperawatan di 

ruangan rawat inap Rumah Sakit Umum Haji sebanyak 177 orang perawat dari 

total keseluruhan tenaga perawat sebanyak 416 orang.  

Adapun program-program pengembangan pelatihan pada rumah sakit ini 

seperti: PPGD, PPI, dan program pengembangan kepribadian yang dilakukan 

setiap satu tahun sekali. 

2. Gambaran umum Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

Rumah Sakit Islam Jemursari merupakan rumah sakit dibawah Yayasan 

RS Islam Surabaya, dan mulai beroperasional sejak tanggal 25 Mei 2002. 

Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B sejak ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan pada tahun 2010. Visi rumah sakit ini adalah 

“Menjadi Rumah Sakit Islam berstandar Internasional” dengan basis budaya 

organisasi SYIFA (Sidiq, Yaqin, Iman, Fatanah. dan Amanah). 

Rumah Sakit Islam Jemursari memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang 

dilengkapi oleh berbagai penunjang medis, akomodasi, SDM profesional, dan 

peralatan atau teknologi canggih. Jumlah tenaga SDM yang mendukung dalam 

pemberian pelayanan prima pada rumah sakit ini terdiri dari 709 SDM, dengan 

tenaga keperawatan sebesar  261 perawat. Kapasitas tempat tidur di RSI 

Jemursari pada 2015 mencapai 245 TT dan BOR per Mei 2017 sebesar 70,29 

dengan pelayanan kelas 3, kelas 2, kelas 1, paviliun II, paviliun I, VIP A s/d E. 

Ruangan rawat inap pada rumah sakit ini terdiri dari Ruang Rawat Inap 

Teratai, Ruang Dahlia, Ruang Melati, Ruang Az-Zahra 1, Ruang Az-Zahra 2, 

VVIP Zahira, Ruang Mawar, dan Ruang Neonatus.    
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Rumah Sakit Islam Jemursari juga memiliki  berbagai program 

pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan terkait 

keperawatan yang diberikan seperti PPGD, komunikasi efektif, dan 

sebagainya. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok responden sebanyak 272 

responden yang tersebar pada dua Rumah Sakit yaitu: Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. Dua kelompok ini terdiri 

dari 136 perawat pelaksana dan 136 pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi 

yang telah ditetapkan, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

November-Desember 2017. Adapun data distribusi responden perawat di Rumah 

Sakit Umum Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari tercantum pada 

tabel 5.1. 

Tabel 5. 1 Distribusi perawat berdasarkan data demografi di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari periode November-Desember 

2017 

Karakteristik Indikator Frekuensi  

(∑) 

Persentase  

(%) 

Usia 20-30 tahun 

30-40 tahun 

>40 tahun 

83 

40 

13 

61.1 

29.4 

9.5 

Total  136 100% 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

112 

24 

82.4% 

17.6% 

Total 136 100% 

Status Menikah 

Belum 

menikah 

104 

32 

76.4% 

23.6% 

Total 136 100% 

Pendidikan  D3 

S1 

105 

31 

77.2% 

22.8% 

Total  136 100% 
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Karakteristik Indikator Frekuensi  

(∑) 

Persentase  

(%) 

Masa Kerja 1-5 tahun 

6-10 tahun 

>11 tahun 

65 

45 

26 

47.8% 

33% 

19.2% 

total 136 100% 

Berdasarkan tabel 5.1, maka dapat disimpulkan bahwa hampir setengah 

responden perawat  ditemukan pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak  59 

orang (43.4%), dengan mayoritas responden adalah perempuan yaitu 112 orang 

(82.4%) sedangkan responden laki-laki hanya 24 orang (17.6 %). Rentang masa 

kerja responden terbanyak ditemukan pada rentang masa kerja 1-5 tahun yaitu 

sebesar 65 orang (47.8%) dan mayoritas tingkat pendidikan adalah Diploma 3 

(D3) sebanyak 105 orang. 

Berikut ini adalah data distribusi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya pada periode 13 

November- 18 Desember 2017. 

Tabel 5. 2 Distribusi pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Haji dan Rumah Sakit 

Islam Jemursari berdasarkan data demografi pasien rawat inap 13 November 

2017- 18 Desember 2017  

Karakteristik Indikator Frekuensi Persentase 

Usia <20 tahun 

20-30 tahun 

31-40 tahun 

41-50 tahun 

51-60 tahun 

>60 tahun 

3 

18 

14 

18 

34 

49 

2.2 

13.23 

10.29 

13.23 

25 

36 

Total 136 100% 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

70 

66 

51.5% 

48.5% 

Total 136 100% 

Agama Islam 

Kristen 

Katholik 

Hindu 

128 

5 

1 

2 

94.1% 

3.7% 

0.7% 

1.5% 
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Karakteristik Indikator Frekuensi Persentase 

Total 136 100% 

Pendidikan  Dasar 

Menengah 

Tinggi 

52 

65 

19 

38.2% 

47.8% 

14.0% 

Total 136 100% 

Pekerjaan PNS 

Swasta 

Pensiunan 

IRT 

Wiraswasta 

Pelajar 

Lain-lain 

8 

30 

22 

34 

20 

4 

18 

5.9% 

22.1% 

16.2% 

25.0% 

14.7% 

2.9% 

13.2% 

Total 136 100% 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden paling banyak yaitu sebanyak 24 

orang ditemukan pada rentang usia 65-69 tahun dengan perbandingan jumlah 

responden antara perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan jumlah yang 

bermakna dimana responden laki-laki sebanyak 70 orang (51.5%) dan perempuan 

sebanyak 66 orang (52%). Tingkat pendidikan terakhir terbanyak pada responden 

ditemukan pada tingkat menengah sebesar 47.8% dengan jumlah responden 

terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 25% dan swasta sebanyak 

30 responden (22.1%).  Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

beragama Islam sebanyak 128 responden (94.1%). 

5.1.3 Perilaku caring perawat pelaksana 

Perilaku caring perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Haji dan Rumah 

Sakit Islam Jemursari Surabaya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 5. 3 Perilaku caring responden perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari periode November-Desember 

2017 

Perilaku caring Frekuensi Persentase 

Caring 

Tidak caring 

89 

47 

65.4% 

34.6% 

Total 136 100% 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar perawat 

pelaksana memiliki perilaku caring yang baik yang ditunjukkan dengan jumlah 

responden yang memiliki sikap caring lebih banyak yaitu sebanyak 89 responden 

(65.4%), sementara perawat yang memiliki sikap tidak caring sebanyak 47 

responden (34.6%).  Adapun perincian dari setiap aspek caring dalam penelitian 

ini ditinjau dari 10 faktor karatif yang tertera pada tabel 5.4. 

Tabel 5. 4 Perilaku caring berdasarkan faktor karatif Watson 

Faktor Caratif Caring Tidak Caring 

Humanistic and altruistic 52.9% 47.1% 

Instilling faith and hope 57.4% 42.6% 

Cultivating sensitivity to one’s self 67.6% 32.4% 

Developing helping and trust relation 56.6% 43.4% 

Expression of feeling 55.1% 44.9% 

Using problem-solving caring process 43.4% 56.6% 

Promoting interpersonal teaching-

learning, 

79.4% 20.6% 

Providing environtment, 60.3% 39.7% 

Assisting of human needs 63.2% 36.8% 

Allowing forces 48.5% 51.5% 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sikap caring perawat tertinggi berdasarkan 

10 faktor karatif adalah pada faktor promoting interpersonal teaching-learning 

dengan angka sebesar 79.4%, sementara untuk nilai terendah pada aspek problem 

solving caring process sebesar 43.4%. 

5.1.4 Personal mastery perawat pelaksana 

Persentase personal mastery yang dimiliki oleh perawat pelaksana di Rumah 

Sakit Umum Haji dan Rumah Sakit Islam Jemursari dapat dilihat pada tabel 5.5 
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dan gambaran pada setiap aspeknya berdasarkan dimensi personal mastery 

tercantum pada tabel 5.6. 

Tabel 5. 5 Personal Mastery perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari 

Personal Mastery Frekuensi Persentase 

Rendah 

Tinggi 

73 

63 

53.7% 

46.3% 

Total 136 100% 

 

 Berdasarkan tabel 5.5, maka dapat disimpulkan bahwa personal mastery 

perawat pelaksana terbilang masih cukup rendah dengan perawat pelaksana yang 

memiliki personal mastery yang rendah yaitu sebanyak 73 responden (53.7%). 

Angka ini menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada perawat pelaksana yang 

memiliki personal mastery tinggi dengan jumlah sebanyak 63 perawat (46.3%). 

Tabel 5. 6 Dimensi personal mastery perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum 

Haji dan Rumah Sakit Islam Jemursari 

Dimensi personal mastery Tinggi Rendah 

Self awareness 61% 39% 

Emotional intelligence  47.8% 52.2% 

Autonomy 30.9% 69.1% 

Adaptability and flexibility 39% 61% 

Openness 56.6% 43.3% 

Creativity resourcefulness 56.6% 43.3% 

Perceive acuity 35.3% 64.7% 

  

Berdasarkan tabel 5.5 diatas mengenai dimensi personal mastery perawat 

pelaksana di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam 

Jemursari menunjukkan bahwa self awareness merupakan aspek dimensi tertinggi 

dari personal mastery yaitu sebesar 61%, sedangkan autonomy merupakan aspek 

terendah yang dimiliki dengan nilai sebesar 30.9%. 
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5.1.5 Hubungan Personal Mastery dengan Caring Behavior perawat 

Tabel 5. 7 Uji silang personal mastery dengan Caring Behavior perawat di Rumah 

Sakit Umum Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari 

Personal 

Mastery 

Caring Behavior Total 

Tidak caring Caring 

Rendah 45  28  73 

Tinggi 2  61  63 

Total 47 89 136 

p = 0.000 

r = 0.613 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa perawat dengan personal mastery yang tinggi 

lebih banyak menunjukkan perilaku caring daripada perawat yang memiliki 

personal mastery rendah, dan perilaku tidak caring lebih banyak ditunjukkan oleh 

perawat dengan personal mastery yang rendah.  Berdasarkan uji statistik 

Spearmen rho test didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara variabel 

personal mastery dengan perilaku caring, dengan nilai p=0.000 dan koefisien 

korelasi r=0.613 yang menunjukkan adanya korelasi dengan arah yang positif dan 

sejajar diantara kedua variabel tersebut dengan kekuatan hubungan sedang (0.60-

0.80). 

5.2 Pembahasan 

Dalam pembahasan ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi personal mastery perawat pelaksana, caring behaviors perawat 

pelaksana, dan hubungan personal mastery dengan caring behaviors perawat 

pelaksana di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya.  
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5.2.1 Personal Mastery perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki 

personal mastery yang rendah. Dimensi personal mastery yang paling baik adalah 

self awareness, sedangkan dimensi personal mastery yang tidak baik adalah 

dimensi autonomy. 

 Personal mastery adalah dasar perkembangan seumur hidup seseorang dan 

menjadi level pertama dalam sebuah pembelajaran, yang menjadikan kemampuan 

individu lebih efektif dalam pembelajaran sepanjang hayat, menyokong efektifitas 

hubungan interpersonal, dan pengembangan tim (Learning and Pty, ND pg 1). 

Seseorang dengan personal mastery yang tinggi akan selalu belajar 

mengembangkan kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam 

kehidupan mereka (Senge, Miller and Davidson, 2004  pg 126). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perawat yang 

menunjukkan rasa kepercayaan diri yang rendah. Hal ini mengindikasikan  bahwa 

perawat memiliki personal mastery yang rendah. Mehta et al (2003) menyatakan 

personal mastery yang rendah, didefinisikan sebagai kekurangan rasa percaya diri 

untuk menyelesaikan tugas atau merasa tidak berdaya dalam menghadapi 

problema kehidupan. Mentris (2015) menyatakan bahwa untuk mencapai personal 

mastery dan kepercayaan diri, diperlukan sikap percaya pada diri sendiri. 

Seseorang dengan personal mastery yang tinggi akan memiliki rasa kepercayaan 

diri yang tinggi, dan rasa kepercayaan diri bukanlah suatu pemberian atau 

pemberkatan (Senge, 1990; Mentris, 2005). 
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Personal mastery yang rendah juga ditunjukkan dengan kesadaran diri 

perawat yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui metode 

wawancara atau tidak, masih banyak perawat yang belum dapat mengidentifikasi 

akan kelebihan dan kekurangannya dan hal ini juga ditunjukkan dengan jawaban 

bahwa masih banyak perawat yang seringkali memaksakan dirinya untuk 

melakukan sesuatu atau terlalu keras pada dirinya. Sedangkan teori yang 

dijelaskan oleh Senge (1990) menyatakan seseorang dengan personal mastery 

tinggi akan secara baik memahami akan kekurangannya, ketidakmampuan 

dirinya, area pengembangan dirinya, dan memiliki rasa kepercayaan diri yang 

tinggi. Adanya perbedaan dan rendahnya pemahaman diri sendiri oleh perawat 

menunjukkan adanya personal mastery yang rendah. 

 Perbedaan personal mastery dapat dipengaruhi oleh faktor individu atau 

lingkungan. Hal ini seperti pada responden no 123. Responden tersebut memilki 

personal mastery yang tinggi yang juga ditunjang oleh beberapa jawaban pada 

lembar portofolio dan performa yang sesuai. Hal ini ditunjukkan pada saat 

responden mendeskripsikan pengalamannya, responden dapat menjelaskan dan 

mengambil makna serta hikmah yang didapat dalam permasalahan kehidupannya 

dalam hal ini masalah yang sangat tidak diharapkan. Ia belajar menempatkan diri 

dan mengambil hikmah pelajaran yang dapat diambil. 

Hal ini sesuai dengan Dunham-Taylor dan Pinzcuk (2006) menjelaskan 

bahwa personal mastery adalah proses internal yang dilakukan ketika mengetahui 

hal yang lebih baik untuk diri seseorang yang tidak terjadi secara tiba-tiba dalam 

kehidupan, namun diikuti oleh berbagai keputusan besar. Lingkungan yang keras 

dan krisis  personal terkadang mampu membawa seseorang ke sebuah perubahan 
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tanpa seseorang tersebut menginginkannya dan hal tersebut mengarahkan  untuk 

mencapai personal mastery.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bui et al (2012) menjelaskan 

bahwa personal mastery tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu saja namun 

faktor organisasi seperti T&D (training and development) dan budaya organisasi, 

nilai perseorangan, visi pribadi dan motivasi turut mempengaruhi personal 

mastery.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa selain 

faktor instrinsik pribadi, faktor lain yaitu: jenjang pendidikan, dukungan 

lingkungan, motivasi, dan program pengembangan turut mempengaruhi personal 

mastery individu. Pengembangan ini mencakup pengembangan diluar kemampuan 

hardskill, seperti: komunikasi dan kepribadian. Sebagian besar responden yang 

pernah mengikuti pelatihan menunjukkan personal mastery yang tinggi dengan 

sensitifitas dan ketajaman persepsi yang lebih tinggi.  

Seseorang dengan sensitifitas yang tinggi akan perasaan orang lain dan 

dampak yang terjadi pada orang lain, akan cenderung lebih empati dan menjadi 

komunikator yang baik (Learning Pty, ND). sehingga adanya pengembangan 

pribadi/ personal menjadi salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap  

personal mastery individu. 

Hal ini sesuai dengan Koehle et al (2008) melalui penelitiannya, 

menjelaskan untuk mengatasi permasalahan krisis staf adalah dengan memberikan 

pengembangan profesional yang tercakup pengembangan personal di dalam 

organisasi tersebut, dan adanya program pengembangan personal mastery dan 
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personal leadership mempengaruhi perubahan budaya. Dalam program 

pengembangan (development program) terdapat penekanan terhadap perencanaan 

pengembangan personal dan perencanaan pembelajaran dari pengalaman 

(Armstrong, 2006 pg 571). 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jenjang pendidikan 

perawat mempengaruhi personal mastery. Perawat dengan jenjang pendidikan S1 

memperlihatkan personal mastery yang lebih tinggi daripada jenjang pendidikan 

D3, meskipun banyak perawat D3 khususnya dengan demografi usia muda yang 

menunjukkan personal mastery tinggi. Adanya perbedaan pembelajaran dapat 

mempengaruhi perbedaan tersebut dan program pendidikan saat ini berpusat 

kepada mahasiswa. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian 4 pasal 

11 ayat 10 menyatakan bahwa Standar Proses Pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, 

serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan.“ Pendidikan sarjana pada beberapa universitas di Indonesia telah 

memiliki mata kuliah khusus Pengembangan Kepribadian Terpadu seperti 

Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran. Kurikulum keperawatan tidak 

hanya meliputi pengetahuan akademik dan keahlian (skill) namun juga mencakup 

kompetensi mereka dalam perawatan di masa mendatang dan keyakinan serta 

model akan kurikulum patut untuk dipelajari (Gao et al, 2017; Waters et al 2012). 
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Dimensi personal mastery yang paling baik dalam penelitian ini adalah self 

awareness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah perawat 

memiliki self awareness yang cukup baik.  

Self awareness adalah kunci kemudi dalam perseorangan atau pengembangan 

profesional yang bukan berarti hal atau benda “fisik”,  namun secara eksplisit atau 

implisit tidak berwujud, yang menjadi dasar dari personal mastery, pembentukan 

hubungan interpersonal secara mengesankan, dan menjadi perjalanan dalam 

langkah kehidupan seseorang (Bucher, 2010; Learning, ND). Kesadaran diri 

mencakup pemahaman seseorang akan kekuatan dan keterbatasannya (self 

assessment), bentuk mengakui emosi dan dampak dari emosi tersebut (emotional 

self awareness), serta keyakinan akan kemampuan dan kebernilaian dirinya 

(Goleman, 1998).  

Kesadaran diri dan kemampuan untuk mengenali diri sendiri sangat 

mempengaruhi individu dalam mereprentasikan dirinya dalam lingkungannya atau 

pada orang lain. Seseorang yang memiliki “self awareness” dapat dengan mudah 

mengidentifikasi kata-kata yang berhubungan dengan diri daripada seseorang 

yang tidak memiliki “self-awareness” (Morin, 2011 pg 810).  

Beberapa perawat dalam penelitian ini belum dapat mengidentifikasi 

mengenai dirinya, keterbatasan, dan kemampuannya secara baik, namun perawat 

dapat menjelaskan mengenai personal goal mereka baik secara singkat ataupun 

berupa penjabaran mengenai harapan dari diri dan kehidupannya, profesinya, serta 

harapan atau hal yang mereka ingini terkait profesi mereka. Hal ini seperti 

ketaatan kepada Tuhan, kebahagiaan, menjadi sosok ibu yang baik dan 

menjadikan anak-anaknya berhasil.   
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Beragam personal goal dan harapan diungkapkan oleh responden terkait 

kehidupannya, keluarganya, ketaatan pada Tuhan sedangkan harapan responden 

mengenai profesinya dan yang ia ingin perbaiki adalah terkait pendidikan yang 

dirasa perawat terjebak dalam rutinitas kerja namun ilmu berkembang sesuai 

kemajuan zaman, kerja sama yang dimiliki oleh perawat, etika profesi yang masih 

kurang dan semestinya diterapkan, komunikasi, UU Keperawatan, kinerja sesuai 

SOP dan tidak asal, pengangkatan citra perawat dan pengembalian jati diri 

perawat seperti semula, pendokumentasian yang dirasa banyak, keikhlasan dan 

sabar dalam bekerja yang mengingat pekerjaan perawat penuh risiko berhubungan 

dengan nyawa serta sikap caring perawat.  

Harapan seperti yang diungkapkan oleh responden nomor 18 yang mengatakan, 

“semoga sebagai perawat kita tidak terjebak rutinitas kerja karena ilmu 

keperawatan akan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman”, selain itu 

hal yang ingin diperbaiki dan menjadi harapan responden lain  

Responden nomor 83 mengungkapkan “Perawat harus lebih care sama pasien, 

karena disini cenderung masih tergantung pada terapi-terapi yang ada, sensitifitas 

kita lemah. Perawat yang sesungguhnya nggak ada. Dulu care banget, semestinya 

sensitifitas masih ada. Ada keluarga atau tidak, pasien belum makan atau tidak, 

kita membantu. Dokter hanya sementara namun kita disini 24 jam. Kalo saya 

pribadi, sensitifitas cenderung berkurang. Misal panas tinggi >38 C langsung 

PCT, cenderung ke medis. Nggak sama kalau kita ke anak, ke keluarga, kalau 

anak panas dikompres dulu dan sebagainya. Akan tugas kita itu lupa, tapi tugas 

dokter tidak boleh terlupa. Di dalam otak jadi tugas limpahan, lupa dengan tugas 

kita….Harapan saya bisa kesana mbak, kembali ke citra semula.” Pernyataan 
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tersebut menyatakan bahwa selain mengenali diri, mempunyai personal goal yang 

jelas, self awareness  juga mencakup kemampuan mengenali kekurangan diri. 

Maykut et al (2016) mengungkapkan, peduli terhadap diri kita secara profesional 

menjadi hal yang dibutuhkan untuk pengembangan atribut dalam pembawaan diri, 

dan sampai kita jelas tentang siapa kita, kita tidak dapat menolong orang lain 

(Burnard, 1992). 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak responden yang 

memiliki personal mastery rendah. Tinggi rendah self awareness sangat 

bergantung pada diri individu. Hal ini sesuai dengan The Jewel Within, Report of 

Unesco Commission on Education for 21st century yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran akan kehidupan memiliki tingkat hubungan yang sejalan dengan 

kematangan personality seseorang secara berkelanjutan. Pengembangan seorang 

individu dimulai semenjak ia lahir yang dilanjutkan melalui kehidupannya sebagai 

sebuah proses dialektika yang diawali dengan mengetahui dirinya sendiri hingga 

terbuka untuk menjalin hubungan dengan orang lain.  

Tingginya self awareness menjadikan seseorang lebih peka terhadap diri, 

lingkungan, dan orang lain. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh responden 

nomor 1,2, 4 yang memiliki self awareness tinggi juga berpengaruh terhadap 

kepeduliaan yang diterima oleh pasien.  

Memahami orang lain akan membuat pemahaman yang lebih baik dalam 

mengenal diri sendiri dan peka terhadap lingkungan memudahkan seseorang 

untuk menyusun perencanaan dan pengorganisasian kehidupannya dalam 

menghadapi sesuatu diluar kontrol. (Cashman, 2008; Learning pty, ND).  
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Jack A (2007) mengatakan bahwa caring sebagai dasar keperawatan yang baik 

bergantung pada bagaimana seseorang memahami dirinya secara lebih. Jika kita 

tidak peduli atau “aware” pada Shadow Belief (bayangan kepercayaan), 

kehidupan dan determinasi akan mengubah kita menjadi workaholic, kehilangan 

akan kedekatan (intimacy), dan membawa implikasi negatif terhadap kesehatan 

dan hubungan dengan orang lain, tanpa awareness yang cukup, kita akan 

terhalang dalam memperoleh kepercayaan diri, dan hambatan ini juga ada di 

dalam diri yang mengubah menjadi arogan, abrasive, dan sikap membenarkan diri 

(Cashman, 2008). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

masih terdapat beberapa responden yang masih memaksakan dirinya serta ditandai 

dengan perilaku caring terhadap pasien yang kurang maksimal. Responden nomor 

145 mengungkapkan bahwa terlalu banyak tugas dokumentasi dan limpahan dan 

ia menganggap hal ini sebagai suatu hal yang perlu diperbaiki dalam keperawatan. 

Dimensi personal mastery yang terendah dalam penelitian ini adalah autonomy 

(otonomi). Penelitian mendapatkan hasil bahwa dimensi otonomi merupakan 

dimensi dengan prosentase terendah. Sebagian besar perawat pelaksana 

menunjukkan otonomi yang rendah. 

Otonomi perawat yang masih rendah ditunjukkan oleh masih adanya beberapa 

perawat yang merasa bahwa mereka jarang memiliki kontrol terhadap lingkungan 

dan situasi yang mereka hadapi dan kurang dapat menentukan keputusan secara 

mandiri. Hal ini sesuai dengan de Charms (1968) serta Ryan dan  Connel (1989) 

yang mengungkapkan bahwa otonomi yang rendah mencerminkan sebuah 

perasaan yang berhubungan bahwa perilaku individu dikendalikan oleh pengaruh, 
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dan ditandai dengan atribusi perilaku seseorang yang berasal dari kemungkinan-

kemungkinan eksternal, termasuk tekanan sosial.  

 Responden nomor 84 mengungkapkan bahwa pengaruh orang lain sangatlah 

besar terhadap dirinya, ia seringkali mempertimbangkan orang lain. Sementara 

beberapa responden yang memiliki otonomi yang tinggi menunjukkan ketetapan 

hati, berprinsip, dan dapat menentukan pilihannya sendiri kecuali bila ia salah ia 

akan mencoba mendengarkan, mempertimbangkan dan memikirkan masukan dari 

orang lain bila memang hal tersebut benar,  akan tetapi bila ia yakin terhadap 

pilihannya ia akan menjelaskan secara jelas terhadap orang lain yang didasari oleh 

alasan-alasan yang mendasarinya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Global 

Learning Service  (ND) yang menjelaskan bahwa seseorang dengan otonomi 

tinggi, mampu mengatur tindakan, memiliki kemauan dan nilai yang jernih untuk 

melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai, lebih bersifat proaktif, terbuka akan 

minat untuk eksplorasi diri, dapat memanfaatkan kesadaran akan nilai, perasaan, 

dan kebutuhan (Noom, 1999); dan kebebasan untuk melaksanakannya atas nama 

individu namun tetap dapat menjaga koneksi yang sesuai dengan yang lain (Hill & 

Holmbeck 1986). 

 Otonomi diartikan sebagai regulasi diri dimana diri menjadi proses sentral 

yang mengatur perilaku dan pengalaman, yang dideskripsikan dalam lampiran 

Donald Brown tentang universal manusia, sebagai hal yang dikombinasikan 

dengan universal lainnya sebagai ‘niat’, ‘pemilihan pilihan’, ‘pengendalian diri’, 

dan ‘tanggung jawab diri’, yang hal ini dimulai semenjak masa toddler setelah 

adanya rasa kepercayaan dan rasa aman (Pinker, 2002; Mangal, 2011; Ryan & 

Deci, 2006). 
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 Dalam penelitian ini berdasar penilaian pasien terhadap caring behavior 

perawat menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perawat yang kurang 

percaya diri dihadapan pasien., sedangkan perawat adalah advokat pasien yang 

juga harus dapat menentukan dengan tegas akan tindakan yang akan dia lakukan 

untuk perencanaan dan membantu dalam menyelesaikan masalah pasien secara 

holistik. Learning Dty (ND)  menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki 

otonomi, memiliki self awareness yang tinggi, percaya diri, mempertanyakan 

mengenai sikap dalam kehidupan, akan tetapi hal ini masih belum ditemukan 

dalam beberapa perawat. Adapun kemungkinan hal yang dapat mempengaruhinya 

adalah faktor perkembangan personal dan lingkungan. 

 Masten et al (2004) menemukan bahwa keberhasilan tugas perkembangan 

yang muncul pada masa dewasa dan memasuki dewasa muda berhubungan 

dengan sumber daya inti yang berasal dari masa kanak - kanak dan muculnya 

masa dewasa yang terkait otonomi, kemampuan koping, serta dukungan orang 

dewasa. Berdasar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murphy et al (2009) 

dengan judul Early and Middle Adolescents’ Autonomy Development: Impact of 

Maternal HIV/AIDS menunjukkan seseorang yang mengambil tanggung jawab 

yang lebih besar lebih memiliki otonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang 

lain selain faktor kedekatan dengan ibu.  

Faktor lingkungan juga turut berkontribusi terhadap otonomi responden. 

Berdasar hasil penelitian dan pengamatan beberapa responden menunjukkan 

otonomi yang lebih baik pada lingkungan kerja yang baik yang ditunjukkan oleh 

iklim dan budaya organisasi yang baik. Hal ini sesuai dengan Deci & Ryan (2000) 

yang mengungkapkan bahwa lingkungan yang menyediakan dukungan kebutuhan 
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otonomi, kompetensi, dan hal terkait akan membantu regulasi dan nilai lebih 

mudah untuk diinternalisasikan. 

 Dimensi personal mastery yang lain adalah emotional intelligence (kecerdasan 

emosional, perceptual acuity (ketajaman persepsi), openness (keterbukaan), 

flexibility and adaptability (fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi), creative 

resources fullness (sumber kreatifitas). 

  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hampir setengah responden 

perawat dalam penelitian ini menunjukkan kecerdasan emosional yang baik, 

dimana sebagian besar dari perawat mengetahui bagaimana pikiran mereka 

bekerja walaupun mereka memiliki masalah, dan sebagian kecil diantaranya 

kurang dapat mengontrol emosi pada saat mendesak seperti yang ditunjukkan oleh 

responden nomor 32 dan 48. 

 Berdasarkan lembar portofolio terkait ilustrasi kasus, sebagian besar perawat  

memiliki kemampuan menguasai emosi yang baik yang ditunjukkan dengan 

kemampuan perawat dalam mengakui emosi yang dirasakan, penyebab, 

mengontrol emosi, meyakini tindakan, hingga mengenai pembelajaran yang dapat 

diambil berdasarkan emosi atau tindakan yang ia ambil. akan mencoba 

menenangkan diri mereka terlebih dahulu dan beberapa perawat mengakui 

perasaannya bahwa sempat ada perasaan emosi/ ‘dongkol’ seperti yang dijelaskan 

oleh responden 38 dan salah satu responden mengatakan bahwa hal tersebut harus 

diatasi dengan cara yang tenang dan tetap memprioritaskan keselamatan pasien 

dan pada responden 58 mengatakan dengan mengetahui kondisi seperti itu 

sebaiknya tidak mengikutsertakan perawat junior terhadap keluarga dan banyak 

yang memilih untuk bekerja sendiri akan sesuatu hal yang dapat mereka lakukan 
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tanpa perawat yunior, serta mencoba memanggil dokter jaga untuk membantu 

menjelaskan. Sebagian perawat juga dapat menjelaskan akan pentingnya 

komunikasi efektif, SOP sebagai sebuah solusi yang dapat dipelajari dalam 

penyelesaian masalah tersebut.  

Sebagian perawat dapat mengenali emosinya dan menentukan solusi terhadap 

itu. Dalam manajemen emosi, beberapa perawat mencoba inhale-exhale (tarik 

napas dalam) untuk pemecahan masalah ini, beberapa dari mereka mencoba 

mempelajari karakteristik dan kemauan keluarga terlebih dahulu. Beberapa 

perawat telah dapat menyimpulkan akan hal yang dapat dipelajari seperti 

komunikasi, kesabaran, dan kerjasama yang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Goleman (1998) yang menjelaskan akan 

kecerdasan emosi yang menjelaskan akan pengenalan atau kemampuan mengakui 

emosi, mengontrol emosi diri atau manajemen diri, mengenali dampak hingga 

memahami akan hal yang dapat dipetik dalam suatu permasalahan. 

Dalam emotional intelligence juga terdapat aspek empati (Goleman, 1998). 

Dalam penelitian ini, terdapat 35 responden yang merasa bahwa berdasarkan 

penilaian orang lain mereka jarang sekali atau hampir tidak pernah mempedulikan 

kesusahan dan kesedihan orang lain. Hal ini juga seperti yang terdapat pada 

kuisioner CBI dengan hasil bahwa hampir setengah perawat jarang memberikan 

kesempatan bagi pasien untuk mengekspresikan emosinya tentang penyakitnya 

hingga ada salah satu responden yang mengungkapkan bahwa pertanyaan akan 

keluhan pasien hanya sebuah “kit-kat” yang menjadi suatu rutinitas yang selalu 

ada hingga saat ia akan pulang pun ia tidak mengutarakan akan keluhan yang ia 

rasa, karena menganggap perawat juga tidak mengetahui apa-apa dan >6 
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responden mengeluh terhadap pelayanan perawat, dimana sebenarnya ia 

membutuhkan perawat senior yang memberikan pengajaran atau minimal datang 

kepada mereka dan bukan mahasiswa karena mereka menganggap perawat senior 

adalah yang lebih paham. 

Sedangkan untuk poin motivasi dalam pengembangan keperawatan, rata-rata 

perawat pelaksana memiliki motivasi yang baik untuk mengembangkannya  hanya 

sekitar 11% perawat yang kurang untuk mengembangkan ilmu keperawatannya. 

Berdasarkan pengisian lembar portofolio sebagian besar pelatihan, seminar, atau 

workshop dan refresh mengenai pengembangan diri yang diikuti oleh perawat 

pelaksana adalah berupa pelatihan hardskill sepeti PPGD, Pengendalian Infeksi, 

dan jarang terdapat pelatihan softskill. Adapun pelatihan selain yang berfokus 

pada hardskill yaitu seperti komunikasi efektif yang pernah diikuti oleh perawat 

pelaksana di Rumah Sakit Islam Jemursari saja. 

1. Adaptability and Flexibility 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perawat 

memiliki adapatability and flexibility (kemampuan dalam beradaptasi dan bersifat 

fleksibel) yang rendah, dimana pada salah satu rumah sakit yang menjadi tempat 

penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perawat yang jarang dapat 

berkomunikasi dengan baik saat dihadapkan pada kondisi sulit dan sebagian 

perawat cenderung menyukai hal-hal yang telah ada sebelumnya seperti peraturan 

dan sebagainya daripada sebuah peraturan yang baru. 

Kivunja (2014) menyatakan bahwa kemampuan beradaptasi untuk berubah 

dapat didefinisikan bahwa seorang karyawan mampu untuk beradaptasi pada 

peran yang beragam, tanggungjawab pekerjaan, jadwal dan konteks, dan dia juga 
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mampu menunjukkan kinerjanya yang efektif di dalam iklim organisasi yang 

ambigu dan prioritas perubahan. Yang kedua adalah menjadi adaptif, yang 

memiliki arti bahwa seseorang dapat berkembang atau tumbuh dengan baik atas 

perubahan yang ada dan mampu mengelola kejadian-kejadian tak terduga tanpa 

mengalami kekecewaan ataupun perselisihan.  

Dalam hal ini, perawat cenderung menyukai akan hal yang telah ada 

sebelumnya dan mengingat bahwa pelatihan yang seringkali dilakukan hanya 

berfokus pada hardskill, dan perawat lebih cenderung menjalani rutinitas sehingga 

komunikasi dan fleksibilitas lainnya bergantung pada pribadi masing-masing. 

2. Openness  

 Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebagian besar perawat memiliki 

sikap keterbukaan (openness) yang baik. Openness mempengaruhi sikap perawat 

untuk menerima adanya perbedaan, kritik akan dirinya, hingga keinginan untuk 

belajar dan menerima kondisi pasien. 

Berdasarkan lembar portofolio yang diberikan kepada perawat hampir seluruh 

perawat menunjukkan kesediaan dalam merawat pasien, walaupun kesediaan ini 

berdasar atas kewajiban ataupun ketulusan dari perawat saat dilakukan 

wawancara. 

Keterbukaan ini juga diperlihatkan akan adanya pemikiran dan keinginan perawat 

untuk melakukan rawat luka secara rutin dan dikolaborasikan dengan pemberian 

berbagai obat untuk mengurangi bau tersebut. Beberapa perawat juga memikirkan 

untuk pemberian kopi dibawah tempat tidur. 

Keterbukaan perawat juga ditunjukkan dengan intensi mereka dalam 

memahami perasaan pasien. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh responden 
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nomor 76 yang termasuk perawat senior dan menyatakan keterbukaan pada pasien 

dengan ca, ia memikirkan pasien tersebut dan memikirkan akan perasaan yang 

dialami oleh pasien. Ia mengungkapkan akan posisi pasien dalam ruangan, yang 

menempatkan pasien dalam ruangan dengan akses umum yang minimalis dan 

bukan pada sirkulasi yang terbuka, dimana ia juga memikirkan perasaan pasien, 

“memanusiakan” dan perlu dipertimbangkan akan perasaannya. 

Keterbukaan perawat juga tercermin dalam sikap dan performa perawat yang 

mereka tunjukkan akan kesediannya kepada pasien dan penerimaan terhadap 

peneliti dalam pengambilan data. Pada saat pengambilan data di sebuah ruangan 

kesediaan responden untuk mengarahkan peneliti atau menerima peneliti masih 

kurang, yang ditunjukkan dengan saling menunjuk satu sama lain, dan hal ini juga 

diungkapkan oleh beberapa pasien yang dirawat di ruang tersebut yang 

mengatakan bahwa respon perawat seringkali tidak cepat dan mereka menunda 

kehadiran mereka walau mereka mengetahui bahwa pasien atau keluarga 

membutuhkan mereka sehingga keluarga harus lebih aktif. Pasien dan keluarga 

juga mengungkapkan bahwa hingga seperti kantung urin yang sudah penuh, 

mereka saling menunjuk untuk membuangnya dan ditunda-tunda. 

3. Creativity resourcefulness 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar perawat memiliki 

kreatifitas yang cukup baik. Hal ini seperti kreativitas dalam melakukan 

pendekatan pada seseorang yang menutup diri yang diungkapkan oleh responden 

nomor 56 mengenai kreatifitas dalam melakukan sebuah tindakan atau 

mengetahui kondisi yang sulit pada seseorang, ia menganggap bahwa hal pertama 

yang ia lakukan adalah pendekatan dan ia memulai pendekatan tersebut dengan 
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humor. “tanyakan keluhan pasien jika pasien tertutup, beri motivasi pasien 

dengan humor atau lelucon dulu tapi tidak formal sehingga bisa berhubungan 

dengan baik, bisa berteman, kita bisa masuk memberikan motivasi namun tidak 

memberikan harapan lebih pada pasien.” 

4. Perceive acuity 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah perawat memiliki 

ketajaman persepsi (perceive acuity) yang baik dimana beberapa perawat masih 

seringkali kesulitan untuk menjadi pendengar yang aktif/baik, jarang atau tidak 

pernah memikirkan respon nonverbal yang ditunjukkan oleh pasien ketika 

berkomunikasi dengan perawat baik bentuk penerimaan, mimik wajah, bahasa 

tubuh atau bahasa nonverbal lainnya, dan jarang atau sulit dalam memahami 

perasaan orang lain. 

Seseorang yang memiliki ketajaman perseptual yang tinggi, memiliki 

sensitifitas yang tinggi akan perasaan orang lain dan dampak yang terjadi pada 

orang lain. Mereka cenderung lebih empati dan menjadi komunikator yang baik 

(Learning and Pty, ND pg 23). Dalam lembar portofolio yang tersedia seseorang 

yang memiliki ketajaman persepsi tinggi yang seimbang diantara kuisioner dan 

portofolio menunjukkan bahwa kesediaan mereka dalam mendengarkan cukup 

tinggi, yang juga berkorelasi pada pendapat pasien tentang caring behavior yang 

ditunjukkan perawat dimana seseorang dengan perceive acuity tinggi dinilai oleh 

pasien sebagai seseorang yang sabar dan selalu mendengarkan keluhan pasien 

dengan penuh perhatian (pada poin humanism). 

Dalam portofolio perawat yang memiliki perceive acuity tinggi, banyak 

diantara perawat yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai pasien. Hal ini 
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ditunjukkan oleh pernyataan responden nomor 72 yang menyatakan bahwa ia 

akan mencoba memposisikan dirinya sebagai pasien. Beberapa responden juga 

mengutarakan untuk menjadi pendengar yang baik dan lebih memilih diam 

mendengarkan seluruh keluhan dengan berempati. Hal ini seperti yang dijelaskan 

oleh responden nomor 92 yang menyatakan bahwa “…dengan empati terhadap 

keluhan pasien”, dan ketika responden 48 diberikan pertanyaan mengenai 

bagaimana cara ia memahami perasaaan orang lain, ia menjawab “menjadi 

pendengar yang baik apa yang dikeluhkan dia, bertanya dengan pertanyaan 

terbuka, merespon dari kitanya dia cerita, mengajak ia bicara, melihat sifat pasien 

bila ia menangis saat bercerita dia introvert.” Beberapa responden lain juga 

mengungkapkan untuk memahami perasaan pasien perlu untuk melihat respon 

pasien (verbal nonverbal), melihat karakteristik pasien, yang tidak bisa diberikan 

pendekatan secara humor seperti orang yang tertutup maka diberlakukan secara 

formal. 

Hal ini sesuai dengan Global Learning Service (ND) yang menjelaskan bahwa  

kebiasaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perceive acuity antara lain: 

memahami mengenai pemahaman pribadi dan dampaknya terhadap komunikasi, 

meningkatkan keaktifan mendengar, mengetahui keadaan emosi, serta sensitif 

terhadap komunikasi verbal dan nonverbal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua perawat yang memiliki 

personal mastery tinggi namun memiliki sikap caring yang rendah yaitu pada 

responden 90 dan 91. Hal ini dapat disebabkan karena pengambilan data personal 

mastery  dikaji dari satu sisi perawat dengan menilai dirinya berdasarkan persepsi 

dirinya, sedangkan aspek caring dinilai dari sudut pandang pasien. Hal ini juga 
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terkait dengan kehadiran perawat senior yang diharapkan oleh pasien, bukan 

hanya dari mahasiswa.  

Berdasarkan data demografi kedua perawat tersebut berlatarbelakang 

pendidikan d3 dengan masa kerja 6-10 tahun dengan usia dewasa pertengahan. 

Dimensi personal mastery  terendah pada responden 90 adalah pada dimensi 

adaptability and flexibility dimana responden menunjukkan bahwa ia selalu 

membutuhkan waktu untuk berbaur pada lingkungan baru dan membutuhkan 

waktu lama untuk berubah jika ia mengikuti pendiriannya, memiliki 

kecenderungan menyukai hal yang telah ada sebelumnya daripada sesuatu yang 

baru. Dimensi terendah pada responden nomor 91 adalah pada autonomy. 

Seseorang yang memiliki otonomi cenderung dapat menentukan langkah dan 

tindakan sendiri sesuai kata hatinya, dan hal ini berdampak pada perilakunya yang 

diambil walaupun seseorang tersebut dapat berfikir kritis (critical thinking) akan 

tetapi langkah yang diambil sangat dipengaruhi dengan regulasi pribadinya. 

5.2.2 Caring Behavior perawat pelaksana  

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebagian besar perawat 

menunjukkan perilaku caring namun masih terdapat perawat yang tidak caring 

terhadap pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karatif paling baik 

adalah promoting interpersonal teaching learning (pengajaran interpersonal), dan 

faktor karatif yang buruk adalah using problem solving caring process. 

Faktor promoting interpersonal teaching learning adalah perilaku perawat 

yang membantu pasien untuk lebih dapat memahami perawatannya secara mandiri. 

Dalam hal ini, berdasar data yang didapat sikap sukarela perawat dalam 

pengembalian kondisi pasien cukup baik dan perawat seringkali berbicara dengan 
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pasien dan ditunjukkan oleh responden seperti nomor 24, 25, 26. Menurut 

keterangan pasien perawat juga menunjukkan pengajaran pada pasien mengenai 

perawatan ataupun pencegahan. Hal ini sesuai dengan Watson (2005) yang 

mengatakan bahwa perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus 

memberikan pengajaran dan pendidikan kesehatan kepada klien dalam upaya 

promosi kesehatan. Salah satu peran perawat adalah sebagai educator atau 

pendidik. Peran ini merupakan peran perawat dalam meningkatan pengetahuan 

pasien dan keluarga agar dapat meningkatkan kesehatannya (Watson, 2005).  

Adanya pengajaran yang baik akan semakin mendukung proses 

penyembuhan pada pasien, yang mengajarkan pasien lebih mandiri dan mencapai 

derajat kesehatan yang lebih tinggi, akan tetapi pada beberapa ruangan yang 

menjadi tempat penelitian menunjukkan bahwa pengajaran akan penyakit, 

pengobatan, dan perawatan dan sebagainya masih sangat minimal serta pemberian 

edukasi dan pencegahan minimal seperti cuci tangan, ataupun menjaga kondisi 

luka, dan sebagainya di beberapa ruangan tersebut pun jarang dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan salah satu kepala ruangan, hal ini disebabkan 

karena adanya kebijakan bahwa penjelasan terkait kesehatan pasien tidak 

dijelaskan oleh perawat. Responden lain pun menyatakan bahwa pemberian health 

education diberikan oleh tim medis, dan untuk perawatan/pengobatan lebih 

berorientasi ke arah medis.  

Perbedaan antara tingginya nilai aspek ini dengan pernyataan pasien dapat 

disebabkan karena item pertanyaan pada kuisioner yang diberikan pada pasien 

hanya mengukur akan kesukarelaan perawat dalam memperbaiki kondisi pasien 

dan frekuensi perawat untuk berbicara dengan pasien. Item ini tidak menunjukkan 
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pernyataan secara mendalam mengenai pengajaran dan pendidikan kesehatan 

kepada klien dalam upaya promosi kesehatan (Watson, 2005). Item pernyataan 

tersebut tidak menunjukkan mengenai penjelasan akan keluhan secara rasional dan 

ilmiah, menjelaskan situasi yang bermanfaat untuk memahami proses penyakit, 

mengajarkan pemenuhan kebutuhan sesuai masalah, menanyakan kebutuhan 

pengetahuan yang ingin diketahui, dan meyakinkan pasien bahwa perawat siap 

untuk menjelaskan hal yang ingin diketahui pasien terkait kondisinya 

(Nurrochmah, 2006).   

Hasil penelitian menunjukkan prosentase faktor karatif yang kurang baik 

adalah using problem solving caring process. Watson (2005) menyatakan perawat 

harus mampu mengambil keputusan secara kreatif dengan menggunakan metode 

pemecahan masalah yang ilmiah dan sistematik dalam menyelesaikan masalah 

klien. Perawat mampu menggunakan diri dan pengetahuannya secara kreatif 

sebagai bagian dari proses caring dan penyembuhan pasien. 

Berdasarkan data yang diambil,  hampir setengah responden pasien 

menyatakan bahwa perawat kurang memberikan kesempatan kepada pasien untuk 

mengekspresikan perasaan tentang penyakitnya dan sebagian kecil perawat 

menunjukkan ketidakyakinan dalam memberikan informasi kepada pasien. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan rumah sakit, ataupun kemauan perawat 

untuk memperdalam pengetahuannya sehingga ia dapat memiliki kepercayaan diri 

untuk berpikir secara mandiri dan mengambil suatu keputusan.  

Dalam pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti terdapat responden 

pasien yang menganggap bahwa pertanyaan akan keluhan pasien hanyalah sebuah 

rutinitas dan “kit-kat” yang dilakukan oleh perawat, dan ia menganggap bahwa 
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perawat tidak mengetahui apa-apa sehingga hingga saat responden akan pulang ia 

tidak pernah menceritakan keluhannya pada perawat dan sebagian kecil responden 

lain di ruang yang berbeda juga mengutarakan akan kekecewaannya terhadap 

perawat, mahasiswa memang baik dalam memberikan perhatian namun mereka 

kecewa akan kehadiran dan kepedulian perawat senior terhadap mereka. Mereka 

beranggapan bahwa perawat senior lebih mengetahui akan kondisi mereka, lebih 

memahami dan berpengalaman. Responden lain yaitu responden nomor 38 

mengatakan, “Memang tindakan yang diberikan oleh perawat baik,saya akui baik, 

namun ia tidak pernah menanyakan keluhan saya, dan sebagainya”.  

Ketidakyakinan perawat akan pembawaan dirinya dapat mengurangi rasa 

hormat pasien terhadap perawat sehingga rasa percaya terhadap perawat kurang 

terbangun (Maykut, 2016). Kepercayaan diri digambarkan sebagai kualitas diri 

yang membantu membangun rasa percaya (Roach, 2002).  

Menjalin trust dan komunikasi menjadi dasar seseorang memahami 

perasaan orang lain dan mengenali permasalahan orang lain dan membantu dalam 

pemecahan masalah, perencanaan, dan memahami akan asuhan keperawatan yang 

diberikan. Hal ini sesuai dengan Watson (2005) yang mengatakan bahwa hubungan 

interpersonal yang terapeutik dengan tujuan untuk menolong orang lain merupakan 

perilaku yang harus diterapkan seorang perawat, dengan menjalin hubungan saling 

percaya, jujur, dan empati.  

5.2.3 Hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

personal mastery dengan caring behavior perawat dengan arah positif dan tingkat 

korelasi sedang. Hasil menunjukkan bahwa semakin baik personal mastery yang 
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dimiliki oleh perawat maka akan semakin baik pula perilaku caring  yang 

diberikan kepada pasien dan semakin rendah personal mastery seseorang maka 

tidak jarang semakin rendah pula caring behavior yang ditunjukkan.  

Hal ini sesuai penjelasan Burnard (1992) yang mengatakan bahwa kita tidak 

dapat menolong orang lain sampai kita mengetahui secara jelas diri kita. Personal 

mastery merupakan aspek mengenali diri individu dan berhubungan dengan 

pengembangan personal dan profesional. Dengan personal mastery yang tinggi 

seseorang dapat lebih memahami akan dirinya, kemampuan, visi hidup, dan 

keterbatasannya. 

Seseorang dengan dimensi personal mastery yang tinggi secara tidak 

langsung juga menunjukkan beberapa aspek caring yang tinggi. Hal ini seperti 

tingginya self awareness atau kesadaran akan diri sendiri akan meningkatkan 

caring terhadap orang lain. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

meningkatkan kesadaran diri (self awareness) memiliki korelasi yang signifikan 

dengan empati pada pasien. Perawat yang mampu berperilaku caring akan 

menunjukkan sifat empati kepada pasien, dan Watson (2005) mengungkapkan 

bahwa perilaku caring erat kaitannya dengan empati. 

Dimensi lainnya yaitu seperti openness (keterbukaan), adaptability and 

flexibility (kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas), emotional intelligence 

(kecerdasan emosional), creative resourcefulness (kreatifitas), autonomy 

(otonomi), dan perceive acuity (ketajaman persepsi).  

Berdasarkan perhitungan responden yang memiliki nilai dimensi openness 

yang tinggi juga memiliki nilai terkait pengajaran interpersonal yang tinggi. Hal 



124 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

ini dapat disebabkan oleh adanya kemauan seseorang untuk menerima adanya 

perbedaan, pembaruan, ataupun sebuah kondisi sehingga memudahkan dapat 

memudahkan ia dalam membentuk sebuah interaksi dan memahami suatu kondisi 

secara mendalam terkait dirinya, lingkungan ataupun orang lain dan pasien. 

Adanya pehamanan secara mendalam memudahkan ia menjalin rasa kepercayaan 

“trust” dengan orang lain yang dalam hal ini adalah pasien. Adanya “trust” yang 

baik memungkinkan  perawat memiliki kemampuan untuk memberikan 

pengajaran ataupun pembelajaran secara interpersonal yang baik kepada pasien. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Watson (2008) mengenai caring process yang 

menjelaskan bahwa proses untuk caring membutuhkan keterbukaan terhadap 

perasaan, pengetahuan, informasi dan tingkat pemahaman intelektual lainnya.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar responden penelitian 

memiliki ketajaman persepsi yang rendah juga memiliki nilai pemecahan masalah 

(problem solving) yang rendah. Seseorang yang memiliki ketajaman perseptual 

yang tinggi, memiliki sensitifitas yang tinggi akan perasaan orang lain dan 

dampak yang terjadi pada orang lain. Mereka cenderung lebih empati dan menjadi 

komunikator yang baik (Learning and Pty, ND pg 23). Seseorang yang memiliki 

ketajaman persepsi yang rendah tidak mampu mengenali kondisi yang sebenarnya 

terjadi pada orang lain/ pasien, sehingga hal ini memberikan penilaian yang tepat 

terhadap masalah yang dialami. Hal ini menyebabkan pemecahan masalah yang 

dilakukan menjadi tidak efektif dan tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh 

pasien.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang 

memiliki kecerdasan emosional yang rendah juga memiliki nilai pemecahan 
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masalah (problem solving caring process) yang rendah. Kecerdasan emosi 

meliputi: kesadaran diri, manajemen diri, motivasi, empati, dan keterampilan 

sosial (Goleman, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Heidari (2014) 

menunjukkan bahwa pemecahan masalah berhubungan dengan kecerdasan 

emosional seseorang.  

Pemecahan masalah ini dapat dipengaruhi oleh keterampilan sosial, empati , 

dan kesadaran diri (self awareness) yang menjadi unsur dari kecerdasan 

emosional. Keterampilan sosial melingkupi kemampuan untuk menangani emosi 

dengan baik, ketika berhubungan dengan orang lain, dengan cermat membaca 

situasi , berinteraksi dengan lancar (Goleman , 2015). Sedangkan seseorang 

dengan self awareness yang tinggi akan dapat dengan mudah mengenali diri dan 

keterbatasan dirinya yang juga memungkinkan dengan mudah ia memahami orang 

lain. Beberapa responden dalam penelitian ini akan mencoba memahami orang 

lain dengan mencoba memahami karakteristik pasien, sehingga adanya 

keterampilan sosial dan self awareness akan memudahkan seseorang 

menyelesaikan masalah dan mengenali problem yang terjadi pada orang lain. 

Unsur lain yang mempengaruhi adalah empati. Apabila seseorang kurang 

memiliki empati, maka ia tidak dapat dengan mudah memahami hal yang 

dirasakan oleh pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian Fauzan (2016) yang 

menyatakan bahwa empati berhubungan dengan caring atau kepedulian 

seseorang. 

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan pada dimensi adaptasi dan 

fleksibilitas yang rendah yang diikuti oleh rendahnya aspek pemecahan masalah 

variabel caring. Sulitnya seseorang menerima suatu kondisi atau perubahan, 
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memungkinkan ia kesulitan dalam beradaptasi. Mereka cenderung untuk menetap 

pada keputusan yang ia buat atau malah mengikuti alur dengan pasrah. 

Pemecahan masalah membutuhkan pemahaman secara komprehensif untuk 

mendapatkan penanganan yang tepat. Ketika seseorang tidak mampu 

berkompromi dengan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai yang dianutnya, ia 

akan cenderung bersikap defensif. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan yang berdampak pada pemecahan masalah pada pasien.  

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki kreatifitas yang tinggi 

juga memiliki pemecahan masalah yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya 

pendekatan dan kreatifitas memudahkan seseorang untuk berfikir kritis dalam 

pemecahan masalah yang ada. Seseorang yang berfikir kritis akan dengan cepat 

bertindak dalam pengambilan keputusan yang diambil yang berdasar pada 

pengetahuan, pengalaman, kepekaan, yang berdampak pada perilaku caring  yang 

ditunjukkan.  
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat di RSU Haji 

Surabaya dan RS Islam Jemursari Surabaya. 

6.1 Simpulan 

5. Personal mastery yang dimiliki oleh sebagian besar perawat pelaksana dalam 

penelitian ini menunjukkan personal mastery yang rendah. Dalam temuan ini 

faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya personal mastery, meliputi 

faktor individu, lingkungan, training and development (T&D), dan jenjang 

pendidikan. Prosentase dimensi personal mastery terendah ada pada dimensi 

otonomi sedangkan prosentase dimensi personal mastery tertinggi terdapat 

pada dimensi self awareness. 

6. Sebagian besar perawat pelaksana dalam penelitian ini telah menunjukkan 

perilaku caring yang baik. Prosentase tertinggi aspek caring yang diukur 

berdasar faktor karatif terdapat pada faktor promoting interpersonal teaching-

learning, yaitu pengajaran kepada pasien mengenai kesehatannya sebagai 

upaya promotif dalam peningkatan derajat kesehatan pasien sedangkan 

prosentase faktor karatif terendah ditemukan pada faktor using problem 

solving caring process yaitu faktor pemecahan masalah yang terdapat pada 

pasien, dimana perawat memiliki peran didalamnya untuk mengenal, 

mengetahui, dan secara kreatif membantu dalam pemecahan masalah pasien 

tersebut.  
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7. Personal mastery memiliki hubungan yang positif dengan perilaku caring, 

dimana semakin tinggi personal mastery dimiliki maka semakin baik perilaku 

caring yang ditunjukkan. Setiap dimensi personal mastery menunjukkan 

korelasi dengan perilaku caring terhadap pasien. 

6.2  Saran 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

untuk membuat program dalam pengembangan sumber daya manusia 

khususnya perawat dengan mempertimbangkan personal mastery sehingga 

dapat meningkatkan kualitas  pelayanan keperawatan di RS yang lebih baik. 

2. Bagi perawat 

Dengan mengetahui  personal mastery dan bentuk caring behavior perawat 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan, membantu dalam pengembangan staf 

perawat untuk mengembangkan diri dan potensinya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 1 Surat Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran  2 Surat Izin Uji Validitas dan Reliabilitas
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Lampiran  3 Surat Jawaban Permohonan Pengambilan Data Penelitian
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Lampiran 5 Surat Keterangan Lolos Kaji Etik 
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Lampiran 6 

LAMPIRAN 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN  

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan tugas penelitian di Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka saya: 

Nama  : Risca Maya Proboandini 

NIM    : 131611123060 

No. Hp : 082234822193 

Bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Personal 

Mastery dengan Caring Behavior perawat di RS Berbasis Islam di Surabaya”. 

Dengan ini saya memohon dengan hormat kepada ibu/bapak untuk bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan hubungan antara personal mastery dengan caring behavior perawat. 

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon agar anda menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Partisipasi anda mengisi formulir ini sangat saya hargai dan atas perhatian serta 

kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

 

Surabaya,     November 2017 

 

 

Risca Maya Proboandini 
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Lampiran 3 

PENJELASAN PENELITIAN 

(Wawancara dengan Kuisioner) 

Judul Penelitian: 

Hubungan Personal Mastery dengan Caring Behavior perawat di RSU Haji 

Surabaya dan RS Islam Jemursari 

Tujuan : 

Tujuan umum : 

 Menjelaskan hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat 

di RS Berbasis Islam di Surabaya 

Tujuan khusus: 

1. Mengidentifikasi personal mastery perawat 

2. Mengidentifikasi caring behavior perawat 

3. Menganalisa hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat 

Manfaat 

Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian 

ilmu mengenai hubungan personal mastery dengan caring behavior perawat. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi perawat 

 Dengan mengetahui  personal mastery dan bentuk caring behavior perawat , 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Perawat dapat menambah materi mengenai personal mastery yang dibagikan 

di setiap ruangan, dan dengan adanya partisipasi serta kesediaan waktu maka 

responden juga akan diberikan insentif 
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2. Bagi pasien 

Dengan adanya kontribusi pasien terhadap penelitian ini akan dapat 

memberikan gambaran mengenai pelayanan yang ada, dan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan perawatan yang akan diterima pasien 

nantinya, selain itu atas kesediaan waktu dan partisipasinya responden 

mendapat insentif berupa souvenir dan pasien mendapatkan pendidikan 

kesehatan akan pentingnya caring yang tidak hanya dapat dilakukan oleh 

perawat namun juga oleh keluarga.  

3. Bagi Rumah Sakit 

Dengan adanya gambaran akan personal mastery dan caring behavior  yang 

diberikan oleh perawat, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

untuk membuat program dalam pengembangan sumber daya manusia 

khususnya perawat, sehingga dapat meningkatkan kualitas  pelayanan 

keperawatan yang diberikan, dan untuk masing-masing ruangan akan 

diberikan booklet mengenai personal mastery.  

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini adalah penelitian cross sectional yang bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan diantara variabel dependen dan independen.Dalam penelitian ini tidak 

ada perlakuan khusus yang diterapkan pada responden. Subyek hanya terlibat 

sebagai responden yang akan diberikan pertanyaan terkait personal mastery atau 

caring behavior.  

Dalam penelitian ini, tidak ada jawaban yang benar dan salah, oleh karena itu 

peneliti mengharapkan kesedian bapak/ibu untuk memberikan jawaban yang 

paling sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Identitas dan jawaban yang  
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bapak/ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang dapat mengancam jiwa 

Hak untuk undur diri 

Partisipasi responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya intensif untuk responden 

Responden akan memperoleh souvenir dari peneliti. 

Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan 

instrumen 

penelitian 

Pengajuan 

ethical 

clearance  

Perizinan 

penelitian 

Pembuatan kerangka sampling dan pemilihan 

responden secara acak dari daftar sampel 

Mengagendakan pertemuan dengan responden 

terpilih 

Wawancara responden terpilih dengan 

kuisioner  

Entry dan analisis data 

Penyajian hasil penelitian 

Penyusunan Proposal 

Penelitian 

Menentukan jumlah sampel dan listing calon 

responden  



146 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

Dalam penelitian ini, peneliti menjamin kerahasiaan data dan identitas responden 

(bapak/ibu), semua informasi yang didapatkan akan digunakan sebagaimana 

mestinya sesuai tujuan penelitian. Apabila bapak/ibu bersedia menjadi subjek 

penelitian, maka diminta untuk menandatangani lembar persetujuan di halaman 

berikutnya. Jika ada pertanyaan tentang penelitian ini dan memerlukan penjelasan, 

bapak/ibu dapat menghubungi Risca Maya dengan no. telp 082234822193. 

 Surabaya,     Oktober 2017 

  Peneliti 

 

 

  Risca Maya Proboandini 

131611123060 
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Lampiran 4 

 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Nomor Telpon  : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan personal mastery dengan caring 

behavior perawat” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan kepada subjek penelitian 

3. Manfaat ikut serta sebagai subjek penelitian 

4. Bahaya potensial yang mungkin timbul sebagai subjek penelitian 

5. Hak undur diri subjek penelitian 

serta mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia** 

secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

*Keterangan: Untuk pemberian informed consent pada anak <17 tahun, dapat 

melalui persetujuan orang tua/ wali dan kesediaan dari pasien yang bersangkutan 

dengan orang tua sebagai saksi. 

 

 Surabaya,     November 2017 

 Responden, Peneliti, 

 

 

 ____________________ Risca Maya Probo Andini 

 (Tidak perlu mengisi nama) NIM 131611123060 

 

 

 

Saksi, 

 

______________________ 
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Lampiran 3 

I. DATA DEMOGRAFI 

1. Umur    :   tahun 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Perempuan 

3. Agama   : 

Islam  

 Hindu 

Kristen Protestan  Budha 

Katholik     

4. Pendidikan Terakhir  :  

5. Pekerjaan   : 

 

II. KUISIONER CARING BEHAVIOR 

Kuisioner yang digunakan oleh peneliti berdasarkan alih bahasa dari 

kuisioner Caring Behavior Inventory (CBI-24) 

Petunjuk pengisian: 

SL : Selalu 

S : Sering 

BS : Biasanya 

KD : Kadang-kadang 

HTP: Hampir Tidak Pernah 

TP : Tidak Pernah  

Pernyataan SL S BS KD HTP TP 

1. Perawat mendengarkan keluhan, 

perasaan dan masukan pasien 

dengan penuh perhatian 

      

2. Perawat memberikan instruksi atau 

mengajari pasien tentang penyakit 

dan terapinya 

      

3. Perawat melayani pasien sebagai 

seorang individual dan 

menghormati hak-hak pasien, 

menghargai keinginan pasien 

      

4. Perawat menghabiskan waktu 

bersama pasien 
      

5. Perawat memberikan dukungan 

kepada pasien seperti memberikan 

motivasi kepada pasien supaya 

      

Petunjuk Pengisian : 

Bapak/ Ibu/ saudara/I diharapkan: 

1. Menjawab setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan tanda checklist 

(√ ) pada tempat yang tersedia. 

2. Semua pernyataan harus dijawab.  

3. Tiap satu pernyataan ini diisi dengan satu jawaban.  

4. Bila terdapat data yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti 
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sembuh, memberi pujian kepada 

pasien untuk mampu memberikan 

perawatan mandiri 

6. Perawat menunjukkan rasa empati 

atau mengidentifikasi masalah 

pasien (perawat menanyakan apa 

yang dirasakan pasien, apa yang 

bisa dibantu) 

      

7. Perawat membantu pasien untuk 

meningkatkan perilaku sehat 

(seperti mengedukasi perawatan 

mandiri) 

      

8. Perawat sabar dan tak kenal lelah 

dalam merawat pasien 

      

9. Perawat mengetahui cara 

memberikan IV, memasang alat-alat 

seperti infus 

      

10. Perawat penuh percaya diri 

dihadapan pasien 

      

11. Perawat menunjukkan 

pengetahuan dan kemampuan yang 

profesional 

      

12. Perawat mampu menggunakan 

alat secara kompeten misalnya 

mampu menggunakan mesin 

nebulator 

      

13. Perawat memberikan kesempatan 

kepada pasien untuk 

mengekspresikan perasaan tentang 

penaitnya dan pengobatan yang 

diberikan kepadanya 

      

14. Perawat mengikutsertakan pasien 

dan keluarga dalam perawatan 

      

15. Perawat memberikan informasi 

dengan penuh keyakinan 

      

16. Perawat mengebalikan kondisi 

pasien secara sukarela 

      

17. Perawat berbicara dengan pasien       

18. Perawat menganjurkan pasien 

untuk memanggil jika ada masalah 
      

19. Perawat menemui pasien selama 

dinas baik dibutuhkan atau tidak 

(minimal 2x selama dinas) 

      

20. Perawat merespon secara cepat 

terhadap panggilan pasien 
      

21. Perawat membantu mengurangi 

rasa sakit pasien 
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22. Perawat menunjukkan perhatian 

kepada pasien seperti menanyakan 

keadaan, keluhan yang dialami saat 

menemui pasien 

      

23. Perawat memberikan pengobatan 

perawatan secara tepat 
      

24. Perawat meringankan keluhan 

pasien 
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Lampiran 5 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

Inisial  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Status  :  menikah  belum menikah 

Pekerjaan : 1. Perawat pelaksana 

 2. Perawat 

 

Pendidikan terakhir : 1. D3  

2. S1 

Masa Kerja :  

1. 1-5 tahun 

2. 6-10 tahun 

3. >11 tahun 

II. KUISIONER Personal Mastery 

No Pernyataan Skala 

Hampir 

tidak 

pernah 

Jarang Sering Selalu 

 1. Saya sering memikirkan 

mengenai diri saya (seperti 

kepribadian saya, harapan saya 

kedepan, kemampuan, dan visi 

hidup saya) 

    

2. Saya tidak pernah terlalu keras 

pada diri saya sendiri dan 

memaksakan diri saya 

    

3. Saya peduli bagaimana saya 

mempresentasikan diri saya 

terhadap orang lain  

    

4. Saya secara konstan selalu 

memikirkan mengenai alasan saya 

melakukan sesuatu 

    

5. Saya kurang peduli mengenai 

perasaan pasien 

    

6. Saya mengetahui bagaimana 

pikiran saya bekerja ketika 

melakukan pekerjaan walaupun 

memiliki masalah 

 

    

7. Saya kurang dapat mengontrol 

emosi saya pada saat mendesak 

    

8. Ketika permintaan saya tidak 

terkabulkan, saya memendam 

kekecewaan dalam hati 
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No Pernyataan Skala 

Hampir 

tidak 

pernah 

Jarang Sering Selalu 

9. Orang menilai saya sebagai orang 

yang selalu peduli dengan 

kesusahan dan kesedihan orang 

lain 

    

10 Saya selalu belajar 

mengembangkan ilmu 

keperawatan saya 

    

11. Saya memiliki kontrol terhadap 

lingkungan dan situasi yang saya 

hadapi 

    

12 Saya puas dengan apa yang saya 

lakukan  

    

13. Dalam menentukan pilihan, saya 

kurang dapat menentukan 

keputusan saya sendiri 

    

14. Saya dapat menunjukkan 

keprofesionalan saya dalam setiap 

memberikan asuhan keperawatan  

    

15. Pada lingkungan baru, saya 

membutuhkan waktu untuk 

berbaur dengan orang lain 

    

16. Jika saya mengikuti pendirian 

saya, saya merasa memerlukan 

waktu sangat lama untuk berubah 

dan hal ini menjadi hal utama 

yang perlu saya perhatikan saat 

ini. 

    

17. Saya cenderung menyukai hal-hal 

yang telah ada sebelumnya 

(peraturan, SPO, kebijakan/ 

regulasi) daripada sebuah 

perubahan yang baru 

    

18. Saya kurang dapat menyesuaikan 

situasi yang bersifat mendadak 

    

19. Saya memberikan perhatian pada 

klien dalam masa kritis hingga 

masa kritisnya lewat  

    

20. Saya tidak mau mendengarkan 

pendapat orang lain saat diskusi 

    

21 Saya bersikap hangat, bersahabat, 

dan menyediakan waktu untuk 

pasien tertentu saja 
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No Pernyataan Skala 

Hampir 

tidak 

pernah 

Jarang Sering Selalu 

22. Saat perawat lain menganggap 

pasien kurang kooperatif, saya 

akan menghadapi pasien tersebut 

dan mencoba memahaminya 

dengan hati terbuka 

    

23. Saya mau belajar dari orang lain 

dalam mengambil keputusan 

    

24. Saya tidak suka dikritik oleh 

pasien 

    

25. Saya berusaha bersikap ramah 

pada pasien, teman sejawat, atau 

tim kesehatan lain 

    

26. Saya blocking dan gugup ketika 

menghadapi pasien yang gawat 

    

27. Saya dapat dengan baik 

berkomunikasi dengan orang lain 

dan pada situasi yang sulit 

    

28. Saat melihat kondisi pasien dalam 

kondisi kritis khususnya, saya 

dengan segera memikirkan 

patofisiologi, dan berbagai 

kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi sehingga dengan 

cepat saya dapat mengambil 

keputusan bertindak 

    

29. Walaupun hal-hal yang akan saya 

lakukan menerjang atau 

melampaui hal-hal biasa, saya 

akan mencoba melakukannya 

selagi hal tersebut baik dan tidak 

melampaui etik atau standar yang 

ada. 

    

30. Ketika saya kesulitan dalam 

mendekati pasien/ keluarga untuk 

memberikan asuhan keperawatan, 

saya akan mencoba  melakukan 

berbagai pendekatan lain seperti 

lingkungan, dan merubah teknik 

pendekatan saya 

    

31. Saya sulit membiasakan diri 

menjadi pendengar yang aktif 

terhadap keluhan klien  

    

32. Saya memikirkan secara     
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No Pernyataan Skala 

Hampir 

tidak 

pernah 

Jarang Sering Selalu 

mendalam bentuk penerimaan, 

mimik wajah, bahasa tubuh, dan 

bahasa nonverbal lainnya yang 

ditunjukkan oleh pasien ketika 

berkomunikasi dengan saya 

33. Walaupun pasien atau kolega 

tidak mengatakan mengenai 

perasaan yang mereka rasakan 

namun saya dapat dengan mudah 

memahaminya 

    

34. Saya cenderung menilai segala 

sesuatu dengan melihat sesuatu 

secara luas dan mengetahui 

kronologis terlebih dahulu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

Lampiran 6 

Form Portofolio 

FORM 

PORTOFOLIO 

 

1. Informasi Personal 

Pangkat/ Golongan             : 

Perawat Klinis/ PK (lingkari yang sesuai)            : ●PK 2   ●PK 3   ●PK 4   

●PK5 

Jabatan               : 

Ruangan               : 

 

2. Pendidikan Formal dari tingkat SMA/ SLTA/ Sederajat 

Nama Institusi 

Lama Pendidikan 
Tingkat Pendidikan dan 

Bidang Studi 
IPK Mulai 

Bln/Th 

Sampai 

Bln/Th 

     

     

     

     

     

 

3. Pelatihan/ Kursus (5 tahun terakhir) 

Nama Instansi 

Lama Kursus/ 

Pelatihan Subyek Pelatihan/ 

Kursus Mulai 

Bln/Th 

Mulai 

Bln/Th 

    

    

    

    

    

*jika form ini tidak mencukupi, anda bisa menambahkan pada kertas lain, 

kemudian disatukan dengan form ini 
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4. Workshop/ Seminar dan Pengalaman/ Kegiatan Organisasi 

No. Tahun Nama Kegiatan Tingkat 

    

    

    

    

    

 

5. Riwayat Karir (5 tahun terakhir) 

Jangka Waktu 

Instansi/Ruangan/Jabatan 
Uraian Tugas dan Tanggung 

Jawab 
Mulai 

Bln/Th 

Sampai 

Bln/Th 

    

    

    

    

    

 

6. Prestasi dalam Karir 

No. Bulan/ 

Tahun 

Prestasi yang 

diraih 

Instansi/ 

Jabatan/Ruangan 

Uraian Tugas dan Tanggung 

Jawab 
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No. Bulan/ 

Tahun 

Prestasi yang 

diraih 

Instansi/ 

Jabatan/Ruangan 

Uraian Tugas dan Tanggung 

Jawab 

     

     

     

 

7. Pengalaman Spesifik dan Sikap 

 

Petunjuk Pengisian: 

Bapak/Ibu/saudara/I diharapkan: 

1. Menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan 

tidak ada jawaban salah ataupun benar dalam pengisian ini. 

2. Semua pertanyaan harus dijawab 

3. Bila terdapat data yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti, 

Risca Maya (082234822193) 

 

a. Autonomy (kemampuan untuk mengambil keputusan secara pribadi, 

memiliki kemauan mandiri)  

Kasus 1 

Anda adalah seorang perawat di poli umum dan merupakan junior diantara 

teman sejawat anda, dan memiliki konflik (ketidakcocokan) dengan salah satu 

senior anda. Pada suatu pagi datang seorang pasien laki-laki 47 tahun dipapah 

oleh anaknya, lemas, hemiparase, kesadaran compos mentis, cadel (+) dan 

berkeringat dingin, diantar oleh anaknya yang  berusia 12 tahun perempuan. Ia 

adalah pasien BPJS kelas 3 yang kurang begitu memahami alur pelayanan 

rumah sakit. Ia mendapati urutan nomor 6 di poli umum tempat anda bekerja 



158 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  HUBUNGAN PERSONAL MASTERY...   RISCA MAYA P. 

sementara dokter jaga pada poli tersebut belum datang. Saat anda melihat 

wajahnya, ia meneteskan air mata dan menahan tangisnya. 

Pertanyaan: 

1) Sebagai seorang perawat junior, apa yang akan anda lakukan dalam mengatasi 

pasien tersebut, dimana jarak IGD tidak jauh dengan instalasi tempat anda 

bekerja, namun anda juga memiliki konflik dengan senior anda? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) Jelaskan langkah anda mengambil suatu keputusan mandiri dengan adanya 

konflik (ketidakcocokan dengan senior anda)? Dan seberapa besar keyakinan 

anda dalam mengambil keputusan? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

3) Dalam kehidupan anda ataupun kasus diatas seberapa besar pengaruh orang 

lain untuk anda dalam mengambil suatu keputusan? (berikan gambaran secara 

singkat) 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

 

b) Creativity resourcefulness (kreatifitas- proses menghasilkan sesuatu yang 

bermakna), openness (keterbukaan –untuk menerima sebuah kondisi, 

perbedaan), dan  Perceive acuity (bentuk ketajaman persepsi dan 

sensitifitas untuk memahami orang lain dan lingkungan) 
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Kasus 

Ny Y (43th), pasien dengan diagnosa ca. mammae grade IV dan telah 

bermetastase ke tulang yaitu vertebrae pada thorakal spinal 7 dan 8, telah 

dirawat selama dua hari. Ia menjalani kemoterapi sesuai prosedur namun sel 

kanker tidak berkurang. Pada payudara, ia memiliki luka sangat luas, pus (+), 

dengan bau yang pekat (anyir dan amis) dan menyebar ke seluruh ruangan dan 

pasien di sekitarnya selalu menutup hidung dan menunjukkan keinginan untuk 

muntah , serta anda sendiri terkadang tidak kuat dengan bau tersebut. 

Pertanyaan:  

1) Jelaskan keinginan anda untuk merawat pasien tersebut dan apa yang akan 

anda lakukan? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

2) Di suatu dinas malam, anda mendapati Ny. Y beberapa kali masih terjaga 

(tidak tidur) dari jam ke jam hingga pukul 3 pagi. Anda melihat matanya 

sembap dan banyak tisu di dekat bed pasien. Dalam kesehariannya ia lebih 

banyak diam dan jarang berkomunikasi dengan pasien atau tenaga 

kesehatan lain. Apa yang akan anda lakukan?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3) Bagaimanakah cara anda memahami perasaan orang lain? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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c) Flexibility and adaptability (kemampuan untuk beradaptasi, 

mengakomodasi, memodifikasi, atau mengubah pemikiran, ide, dan 

perilaku), dan emotional Intelligence (kecerdasan emosi- kemampuan 

untuk memanajemen perasaan, memotivasi diri, aware, bertahan 

menghadapi stressor) 

Kasus 4 

Suatu siang ada pasien gawat darurat dalam unit kerja anda, ia membutuhkan 

cairan infus dengan segera namun kesediaan akan handscoon dalam ruangan 

anda kosong sementara GCS pasien terus turun.  

Pertanyaan 

1) Tindakan apa yang anda lakukan? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

2) Anda mengetahui kondisi pasien anda gawat dan kondisinya terus menurun, 

namun keluarga dari pasien tidak dapat diberikan penjelasan secara baik-

baik, tidak dapat tenang, dan justru memberikan berbagai intervensi untuk 

anda dengan nada yang agak tinggi, sedangkan asisten anda (junior anda) 

adalah orang yang kurang dapat memahami kondisi dan membutuhkan 

waktu agak lama dalam memahami sesuatu. Bagaimanakah cara anda 

mengontrol emosi anda? Mungkinkah anda sempat menaikkan nada bicara 

anda? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3) Berdasarkan kejadian di atas, hal apa yang dapat anda pelajari? Dan 

adakah dampak terhadap anda dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien, kepada keluaraga, atau dengan tim kerja anda? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

d)  Self awareness (kesadaran diri- kemampuan mengenal diri sendiri, dan 

hubungan antara persepsi diri sendiri terhadap diri sendiri dan persepsi 

orang lain terhadap diri kita) 

Kasus 

Anda mungkin pernah dihadapkan pada kondisi yang tidak anda harapkan 

(dalam kehidupan pribadi atau tim, ataupun kehidupan sosial) 

1) Jelaskan dan berikan gambaran secara spesifik seperti apa kondisi itu? Dan 

apa yang anda lakukan pada posisi tersebut? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2)Identifikasi 3 kelemahan dan 3 kelebihan yang saat ini anda miliki! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) Gambarkan apa yang anda harapkan kedepannya dari diri anda (anda ingin 

menjadi individu yang seperti apa) dan apa yang ingin anda perbaiki dari 

diri anda? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5) Jelaskan apa yang sungguh-sungguh ingin anda pelajari saat ini? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6) Sebutkan hal yang membuat anda bahagia! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7) Bagaimana pandangan anda terhadap perawat? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8) Apa yang dapat anda perbaiki dari seorang perawat dan jelaskan personal 

goal (tujuan akhir pribadi) anda sebagai seorang perawat. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Statistik 

 

Usia Responden Perawat 
umur 

 Value Count Percent 

     
Valid Values  20-30TH 83 61.0% 

 31-40TH 40 29.4% 

 >40TH 13 9.6% 
Total   136 100% 

 

 Jenis Kelamin Responden Perawat 
jk 

 Value Count Percent 

Valid Values 0 LAKII-LAKI 23 16.9% 

1 PEREMPUAN 113 83.1% 

Total   136 100% 

 

 Status Pernikahan Responden Perawat 
status 

 Value Count Percent 

Valid Values 0 BELUM 
MENIKAH 

25 18.4% 

1 MENIKAH 111 81.6% 

Total   136 100% 

 

 Pendidikan Terakhir Responden Perawat 

pendidikanterakhir 

 Value Count Percent 

Valid Values 0 D3 103 75.7% 

1 S1 33 24.3% 

Total 
  136 100% 

 

 Masa Kerja Responden Perawat 

masakerja 

 Value Count Percent 

Valid Values 1 1-5TH 66 48.5% 

2 6-10TH 44 32.4% 

3 >11TH 26 19.1% 

Total 
  136 100% 
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 Usia Responden Pasien 

UMUR 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label <none>   

Valid Values 1 <20 3 2.2% 

2 21-30 17 12.5% 

3 31-40 15 11.0% 

4 41-50 15 11.0% 

5 51-60 30 22.1% 

6 >60 56 41.2% 
Total 

  136 100% 

 

 Jenis Kelamin Responden Pasien 

JK 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label <none>   

Valid Values 0 LAKI-LAKI 70 51.5% 

1 PEREMPUAN 66 48.5% 

 

 Tingkat Pendidikan Responden 

 

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DASAR 32 23.5 23.5 23.5 

DASAR 20 14.7 14.7 38.2 

MENENGAH 65 47.8 47.8 86.0 

TINGGI 19 14.0 14.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
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 Pekerjaan Responden Pasien 

PEKERJAAN 

 Value Count Percent 

Valid Values 1 PNS 8 5.9% 

2 SWASTA 30 22.1% 

3 PENSIUNAN 22 16.2% 

4 IRT 34 25.0% 

5 WIRASWASTA 20 14.7% 

6 PELAJAR 4 2.9% 

7 LAINLAIN 18 13.2% 
Total 

  136 100% 

 

 Mean Caring Behavior dan Personal Mastery 

 

Statistics 

 PM CARING 

N Valid 136 136 

Missing 0 0 

Mean 103.53 97.69 

Median 103.00 100.00 

 

 Personal mastery perawat 

pm_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label pm_kat   

Valid Values 0 rendah 73 53.7% 

1 tinggi 63 46.3% 
Total 

  136 100% 

 

 Caring Behavior perawat 

CBI_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label CBI_kat   

Valid Values .00 tidak caring 47 34.6% 

1.00 caring 89 65.4% 
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 Kepedulian diri perawat 

selfaware_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label selfaware_kat   

Valid Values .00 rendah 53 39.0% 

1.00 tinggi 83 61.0% 
Total 

  136 100% 

 

 Kecerdasan Emosi perawat 

EI_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label EI_kat   

Valid Values .00 rendah 71 52.2% 

1.00 tinggi 65 47.8% 
Total 

  136 100% 

 

 Otonomi perawat 

autonomy_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label autonomy_kat   

Valid Values .00 rendah 94 69.1% 

1.00 tinggi 42 30.9% 
Total 

  136 100% 

 

 Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas perawat 

adaptabilitynflexible_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label adaptnflexible_k

at 
  

Valid Values .00 rendah 83 61.0% 

1.00 tinggi 53 39.0% 
Total 

  136 100% 
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 Keterbukaan perawat 

openness_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label opennes_kat   

Valid Values .00 rendah 59 43.4% 

1.00 tinggi 77 56.6% 
Total 

  136 100% 

  

Kreativitas perawat 

creativity_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 rendah 59 43.4% 

1.00 tinggi 77 56.6% 
Total 

  136 100% 

 

 Ketajaman persepsi perawat 

perceiveacuity_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 rendah 88 64.7% 

1.00 tinggi 48 35.3% 
Total 

  136 100% 

 
humanistic and altruistic 

holistic_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label holistic_kat   

Valid Values .00 tidak caring 64 47.1% 

1.00 caring 72 52.9% 

 
 Instilling faith and hope 

faithnhope_kat 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Label faithnhope_kat   

Valid Values .00 tidakcaring 58 42.6% 

1.00 caring 78 57.4% 
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 Cultivating sensitivity to one’s self 

sensitivity_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 44 32.4% 

1.00 caring 92 67.6% 

 
 Developing helping and trust relation 

helpntrust_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 59 43.4% 

1.00 Caring 77 56.6% 

 
 expression of feeling 

expression_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 61 44.9% 

1.00 caring 75 55.1% 

 
 Using problem-solving caring process 

problemsolving_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 77 56.6% 

1.00 Caring 59 43.4% 

 
 Promoting interpersonal teaching-learning, 

teaching_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 28 20.6% 

1.00 caring 108 79.4% 

 
 Providing environtment, 

environtment_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidakcaring 54 39.7% 

1.00 caring 82 60.3% 
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 Assisting of human needs 

humanneeds_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 50 36.8% 

1.00 caring 86 63.2% 

 
 allowing forces 

spirituality_kat 

 Value Count Percent 

Valid Values .00 tidak caring 70 51.5% 

1.00 caring 66 48.5% 

 

 

Correlations 

 PM_KAT CARING_KAT 

Spearman's rho PM_KAT Correlation Coefficient 1.000 .613** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 136 136 

CARING_KAT Correlation Coefficient .613** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 136 136 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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