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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah adalah kemampuan mendasar 

bagi praktisi kesehatan, khususnya dalam asuhan keperawatan. Pemecahan masalah dan 

proses pengambilan keputusan membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang dapat 

ditingkatkan dalam praktek. Pengambilan keputusan merupakan upaya pencapaian tujuan 

dengan menggunakan proses yang sistematis dalam memilih  alternatif. Tidak semua 

pengambilan keputusan dimulai dengan situasi masalah. 

Pemecahan masalah termasuk dalam langkah proses pengambilan keputusan. Masalah 

dapat digambarkan sebagai kesenjangan antara “apa yang ada dan apa yang seharusnya 

ada”.  Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif diprediksi bahwa 

individu harus memiliki kemampuan berfikir kritis dan mengembangkan dirinya dengan 

adanya bimbingan dan role model di lingkungan kerjanya. 

 Kelompok mengangkat skenario yang didalamnya terdapat konflik antara pihak rumah 

sakit dan keluarga, sehingga dapat diungkap cara pengambilan keputusan yang efektif dan 

efisien terhadap pemecahan masalah yang terjadi, perilaku caring sebagai dasar etik, dan 

solusi yang tepat.   

 

B. Tujuan Program 

Mampu menerapkan aspek etik dan legal didalam praktik keperawatan, serta 

berkemampuan untuk memfasilitasi dalam pengambilan keputusan secara etis. Selain itu, 

disini juga digambarkan bagaimana memanajemen suatu konflik yang terjadi sehingga 

tercapai suatu penyelesaian masalah yang erat hubugannya dengan penerapan komunikasi 

terapeutik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1 Caring 

Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang 

berpikir, berperasaan dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Caring dalam 

keperawatan dipelajari dari berbagai macam filosofi dan perspektif etik . 

Human care merupakan hal yang mendasar dalam teori caring. Menurut 

Pasquali dan Arnold (1989) serta Watson (1979), human care terdiri dari upaya untuk 

melindungi, meningkatkan, dan menjaga atau mengabdikan rasa kemanusiaan dengan 

membantu orang lain mencari arti dalam sakit, penderitaan, dan keberadaannya serta 

membantu orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri . 

Watson (1979) yang terkenal dengan Theory of Human Care, mempertegas 

bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan 

penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia, dengan 

demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh . 

Dalam memberikan asuhan, perawat menggunakan keahlian, kata-kata yang 

lemah lembut, sentuhan, memberikan harapan, selalu berada disamping klien, dan 

bersikap caring sebagai media pemberi asuhan (Curruth, Steele, Moffet, Rehmeyer, 

Cooper, & Burroughs, 1999). Para perawat dapat diminta untuk merawat, namun tidak 

dapat diperintah untuk memberikan asuhan dengan menggunakan spirit caring. 

Beberapa ahli merumuskan konsep caring dalam beberapa teori. Menurut 

Watson, ada tujuh asumsi yang mendasari konsep caring, yaitu : 

1. Caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktekkan secara interpersonal. 

2. Caring terdiri dari faktor karatif yang berasal dari kepuasan dalam membantu 

memenuhi kebutuhan manusia atau klien. 

3. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga 

4. Caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang tidak hanya saat itu saja 

namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seseorang tersebut nantinya 

5. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan 

seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik 

untuk dirinya sendiri 



3 

 

6. Caring lebih kompleks daripada curing, praktik caring memadukan antara 

pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang 

berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan membantu klien yang sakit. 

7. Caring merupakan inti dari keperawatan (Julia,1995). 

Watson juga menekankan dalam sikap caring ini harus tercermin sepuluh faktor 

karatif yang berasal dari perpaduan nilai-nilai humanistik dengan ilmu pengetahuan 

dasar. Faktor karatif membantu perawat untuk menghargai manusia dari dimensi 

pekerjaan perawat, kehidupan, dan dari pengalaman nyata berinteraksi dengan orang 

lain sehingga tercapai kepuasan dalam melayani dan membantu klien. 10 faktor karatif 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistic. 

2. Memberikan kepercayaan-harapan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan 

asuhan keperawatan yang holistik.  

3. Menumbuhkan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. 

4. Mengembangkan hubungan saling percaya. 

5. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien.  

6. Penggunaan sistematis metoda penyelesaian masalah untuk pengambilan 

keputusan.  

7. Peningkatan pembelajaran dan pengajaran interpersonal, memberikan asuhan 

mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan memberikan kesempatan untuk 

pertumbuhan personal klien. 

8. Menciptakan lingkungan fisik, mental, sosiokultural, dan spritual yang mendukung.  

9. Memberi bimbingan dalam memuaskan kebutuhan manusiawi. 

10. Mengijinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri 

dan kematangan jiwa klien dapat dicapai (Julia, 1995). 

Dari kesepuluh faktor karatif tersebut, Watson merumuskan tiga faktor karatif 

yang menjadi filosofi dasar dari konsep caring. Tiga faktor karatif tersebut adalah: 

pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik, memberikan harapan dan 

kepercayaan, serta menumbuhkan sensitifitas terhadap diri sendiri dan orang lain 

(Julia, 1995). 

Kesepuluh faktor karatif di atas perlu selalu dilakukan oleh perawat agar semua 

aspek dalam diri klien dapat tertangani sehingga asuhan keperawatan profesional dan 

bermutu dapat diwujudkan. Selain itu, melalui penerapan faktor karatif ini perawat 
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juga dapat belajar untuk lebih memahami diri sebelum memahami orang lain 

(Nurahmah, 2006). 

Leininger (1991) mengemukakan teori “culture care diversity and 

universality”, beberapa konsep yang didefinisikan antara lain 

1. Kultural berkenaan dengan pembelajaran dan berbagi sistem nilai, kepercayaan, 

norma, dan gaya hidup antar kelompok. 

2. Keanekaragaman kultural dalam caring menunjukkan adanya variasi dan 

perbedaan mengekspresikan human care. 

3. Cultural care didefinisikan sebagai subjektivitas dan objektivitas dalam 

pembelajaran. 

4. Dimensi struktur sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia dalam 

lingkungan yang berbeda. 

5. Care sebagai kata benda diartikan sebagai fenomena abstrak dan konkrit. 

6. Care sebagai kata kerja diartikan sebagai suatu tindakan dan kegiatan untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan atau dalam menghadapi kematian; 

7. Caring dalam profesionalisme perawat diartikan sebagai pendidikan kognitif (Julia, 

1995, Madeline,1991). 

Sebagai seorang perawat, kemampuan care, core, dan cure harus dipadukan 

secara seimbang sehingga menghasilkan asuhan keperawatan yang optimal untuk 

klien. Lydia Hall mengemukakan perpaduan tiga aspek tersebut dalam teorinya. Care 

merupakan komponen penting yang berasal dari naluri seorang ibu. Core merupakan 

dasar dari ilmu sosial yang terdiri dari kemampuan terapeutik, dan kemampuan bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan lain. Sedangkan cure merupakan dasar dari ilmu 

patologi dan terapeutik. Dalam memberikan asuhan keperawatan secara total kepada 

klien, maka ketiga unsur ini harus dipadukan (Julia, 1995). 

 

2.2 Manajemen konflik 

2.2.1 Definisi  Manajemen Konflik 

           Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah 

yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke 

arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa 

penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal 

positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan 
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diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak 

ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. 

 

   2.2.2 Pengertian Manajer 

Manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian pada 

suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi 

pekerjaan. Pada perusahaan yang berskala kecil mungkin cukup diperlukan satu orang 

manajer umum, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar 

biasanya memiliki beberapa orang manajer umum yang bertanggung-jawab pada area 

tugas yang berbeda-beda. 

 

2.2.3 Tingkatan manajer 

Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi 

manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya 

digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian 

bawah daripada di puncak). Berikut tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas. 

 Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan istilah 

manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang 

bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam 

proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, 

manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman). 

 Manajemen tingkat menengah (middle management), mencakup semua 

manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan 

bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer 

menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau 

manajer divisi. 

 Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah executive 

officer. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan 

mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief 

Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial 

Officer). 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1  Desain Dan Mekanisme 

Pada hari senin, pagi tanggal 20 agustus 2010, tepatnya jam 10.00 wib, datang pasien 

A baru di IGD dengan diantar dua orang keluarganya. Saat itu keluarga menerangkan 

kepada perawat dan dokter tentang kondisi pasien A. Pasien A sudah 3 bulan ini berprilaku 

aneh, pasien sering diam dan menyendiri kadang-kadang pasien sering menagis dan 

tertawa sendiri. Keluarga mengatakan bahwa pasien A berprilaku seperti itu sejak ayah nya 

meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, maka 

pasien A dianjurkan untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa. Keluarga menyetujui dan 

memenuhi syarat-syarat untuk keperluan rumah sakit. 

2 bulan kemudian, pasien A yang dirawat di ruang C telah menunjukan kemajuan. 

Pasien A sudah berinteraksi dengan teman sekamarnya. Tapi pasien A masih tampak 

bingung dan kadang-kadang menyendiri. Pada hari kamis tanggal 5 november 2010 

tepatnya jam 11.00 wib, datang 2 orang yang mengaku sebagai keluarga pasien A dan 

berniat hendak membawa pulang pasien A. Pada saat itu perawat menanyakan identitas 

orang tersebut supaya bisa disesuaikan dengan data yang ada di ruangan. Ternyata 

identitas orang tersebut tidak sama dengan identitas keluarga yang saat itu mengantar 

pasien A. Tapi orang tersebut bersikeras mengakui bahwa dia adalah keluarga dari pasien 

tersebut. Akhirnya perawat memberi tahu kepala ruangan tentang hal tersebut. Kepala 

ruangan pun tidak mengizinkan pasien itu dibawa pulang oleh orang tersebut. Terjadi adu 

mulut antara perawat dan orang yang mengaku keluarga pasien A. Akhirnya perawat 

menanyakan kepada pasien A, apakah benar orang tersebut adalah keluarganya. Dan 

pasien A pun mengakui itu adalah keluarganya. Rumah sakit akhirnya mengizinkan pasien 

A dibawa pulang oleh orang tersebut tapi dengan syarat membuat surat pernyataan.  

Selang beberapa hari setelah pasien A dijemput keluarganya. Datanglah 2 orang 

keluarga yang mengantar pasien A kerumah sakit dulu dan berniat menjemput pasien A. 

setelah mengetahui bahwa pasien A sudah pulang dan dijemput oleh orang yang tidak 

mereka kenal, keluarga pun marah dan panic. Keluarga pasien A tidak pernah menyuruh 

orang atu kerabat untuk menjemput pasien A. Keluarga pun marah dan tidak menerima. 

Setelah perawat memberikan identitas orang yang menjemput pasien A, keluarga pun 
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terkejut karena orang yang menjemput pasien A memang masih satu keluarga dengan 

pasien A, tapi orang tersebut jarang bertemu dengan pasien A dan hubungannya dengan 

keluarga yang lain pun tidak baik. Keluarga pasien A sempat beradu argumentasi dengan 

perawat sampai akhirnya kepala ruangan membawa masalah ini ke kabid pelayanan. 

Sampai di sana, kabid pelayanan menerangkan secara rinci kronologis ceritanya. Dan itu 

bisa membuat suasana agak tenang. 

  

3.2 Hasil Dan Pembahasan 

Pada kasus diatas konflik pertama yang terjadi yaitu antara keluarga pasien yang 

menjemput dengan perawat dimana dalam pengambilan keputusan diperlukan peran 

seorang manajer yaitu karu yang menentukan apakah pasien tersebut boleh atau tidaknya 

pasien untuk pulang. Pada skenario diatas pasien dibolehkan pulang dengan persyaratan 

membuat surat pernyataan dengan meninggalkan kartu identitas dari keluarga yang 

menjemput. Hal ini dimaksudkan agar kepulangan pasien dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada konflik yang kedua, dalam penyelesaian konflik diperlukan peran top manajer  

karena disini karu tidak bisa menyelesaikan konflik yang ada. 

 

3.3 Kesimpulan Dan Rekomendasi 

Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang sengaja, tidak secara kebetulan 

dan tidak boleh sembarangan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu 

organisasi. Dimana pengambilan keputusan ini ditanggung dan diputuskan oleh pimpinan 

organisasi yang bersangkutan dan untuk menghasilkan keputusan yang baik itu sangat 

dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan, inti masalah, penyelesaian 

masalah, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. 

Selain informasi, dalam penyelesaian masalah pun dibutuhkan perumusan masalah 

dengan baik. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif keputusan masalah yang disertai 

dengan konsekuensi positif dan negatif. Jika semua hal itu dapat dikemukakan dan dicari 

secara tepat, masalah tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan. 

 

 

 

 

 


