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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik perawat ideal dalam 
perspektif mahasiswa keperawatan. Subjek peneltian ini berjumlah 95 orang (41 pria 
dan 51 wanita) dengan rentang umur antara 17-18 tahun. Data dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa karakteristik perawat ideal terdiri dari beberapa komponen, yaitu, kognitif, afektif 
(psikologis), psikomotor (skill) fisik, dan spritualitas, Secara umum penelitian ini 
menunjukkan bahwa karakteristik perawat ideal lebih didominasi oleh komponen afektif 
(psikologis), seperti ramah,  sabar, baik dan rendah hati.  
 
Kata kunci: perawat, karakteristik ideal, 

 
 

Pengantar 
 
Perawat merupakan unsur penting guna mewujudkan masyarakat sehat, baik secara 
fisik maupun psikis. Tugas utama perawat adalah melakukan perawatan terhadap orang 
yang membutuhkan sehingga orang tersebut dapat memperoleh derajat kesehatan yang 
diinginkan. Dengan tugas berat tersebut, seorang perawat dituntut memilki kompetensi 
yang  baik dalam parktek keperawatan. Perawat harus mampu menyesuaikan dengan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 
 
Kenyataan di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat atau pasien terhadap 
kualitas pelayanan perawat di rumah sakit. Salah satu hal yang banyak disorot adalah 
kemampuan perawat dalam menangani pasien secara cepat dan tepat tanpa 
memandang status sosial ekonomi pasien. Hal ini penting karena perawat terkadang 
terlalu prosedural sehingga pasien tidak tertangani secara baik. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu sikap yang profesional dalam diri perawat  
 
Menurut Ali (2000) perawat profesional memiliki sikap keterlibatan dengan pasien, 
respek, empati, kesungguhan, tanggung jawab, sabar, kepercayaan dan kemandirian. 
Nursalam (2007) menatakan salah satu ciri perawat profesional adalah mampu bersikap 
atau berperilaku humanis terhadap pasien. Artinya, pasien harus diperlakukan sebagai 
seorang manusia yang harus diperhatikan, dijaga dan dilayani dengan setulus hati 
sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Sesuai dengan penelitian yang 
dilakjukan oleh Novrita (Widyarini, 2005) bahwa perawat yang memiliki sikap empati 
terhadap pasien akan memberi kontribusi signifikan dalam preoses penyembuhan 
pasien kanker. 
 
Untuk melahirkan perawat-perawat profesional diperlukan suatu sistem pendidikan yang 
bemutu, yang berorentasi pada perkembangan ilmu pengetahuan  dan kebutuhan 
masyarakat. Sistem pendidikan sebaiknya dapat melahirkan perawat-perawat 
profesional, yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki 
kemampuan dalam hal emosional, spritual dan psikomotor (skill). Oleh karena itu dalam 
proses pendidikan keperawatan harus memperhatikan input, proses, output/outcome 
dari proses pendidikan. 
 
Salah satu cara untuk dapat menghasilkan perawat-perawat profesional adalah 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kampus baik dari segai materi atau 
metode pembelajaran. Dosen harus mampu mentransferkan  kepada mahasiswa 
hakekat dari nilai-nilai filosofis profesi perawat. Dengan pengetahuan dan pemahaman 
tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri mahasiswa keperawatan   
 
Mahasiswa keperawatan (calon perawat) tentunya menyadari bahwa menjadi seorang 
perawat merupakan cita-cita yang memiliki banyak manfaat  khususnya bagi 
masyarakat. Niat tulus tersebut sangat penting karena profesi perawat merupakan 
profesi yang berorentasi sosial (pelayanan). Pemahaman dalam memaknai profesi 
perawat menjadi salah satu kekuatan mahasiswa keperawatan untuk menjadi perawat 
yang profesional (Lui,dkk., 2008). 
 



Untuk mengetahui bagaimana konstruksi perawat ideal (professional) tersebut, maka 
perlu pengkajian lebih dalam bagaimana karakteristik perawat ideal dalam perpektif 
mahasiswa keperawatan. Pertanyaan ini penting untuk diketahui karena dengan  
kontruksi tersebut  diharapkan mahasiswa lebih menjiwai dan mampu menjalani dengan 
baik ketika menjadi seorang perawat. Selain itu  penelitian ini diharapkan bermanfaat 
bagi institusi penyelenggara pendidikan keperawatan dalam membentuk perawat-
perawat profesional. 
  
   
 

Metode 
 
Subjek  
Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data penelitian. Kuesioner 
berisikan dua pertanyaan terbuka. Subjek penelitian adalah mahasiswa DIII 
keperawatan yang berada pada semester 1. Jumlah subjek adalah 95 orang (41 pria 
dan 51 wanita) dengan rentang umur antara 17-18 tahun. Analisis data menggunakan 
analisis data deskriptif. 
 
Pengukuran  
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa dua pertanyaan terbuka: apa 
alasan Anda untuk menjadi perawat dan sebutkan karaktyeristik perawat ideal menurut 
Anda?  
 
 

Hasil  
 
Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan, yaitu: 
 
1. Apa alasan Anda untuk menjadi perawat? 

 
 
 

Tabel 1 
 Alasan subjek menjadi perawat 

 
No Tujuan Jumlah Presentase 
1 Menjadi orang yang bermanfaat 

bagi masyakarat 
66 69,47% 

2 Ingin mengenal ilmu kesehatan  27 28,42% 

3 Masa depan yang baik 8 8,42% 
4 Profesional  7 7,36% 

5 Membahagiakan orang tua  
 

6 6,31% 

6 Menciptakan generasi yang sehat 6 6,31% 
7 Pekerjaan mulia 1 1,05% 

8 Menciptakan lapangan kerja 1 1,05% 
Total 121  

                  Ket. n = 95 orang 
  
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian  besar mahasiswa keperawatan (69,47%) 
menyatakan bahwa menjadi seorang perawat disebabkan ingin menjadi orang yang 
bermanfaat bagi masyarakat,  ingin mengenal ilmu kesehatan dengan baik (28,42%), 
masa depan yang baik (8,42%) professional (7,36%), membahagiakan orang tua dan 
menciptakan generasi yang sehat (6,31%). 

 
2. Sebutkan karakteristik perawat ideal? 

 
Berdasarkan jawaban subjek, maka karakteristik perawat ideal terdiri atas beberapa 
komponen, yaitu kognitif (pengetahuan), Afektif (psikologis), psikomotor (skill), spritual, 
dan Fisik. 

 
 
 



Tabel 2 
Kognitif (pengetahuan) 

No Uraian Jumlah Presentase 
1 Memiliki pengalaman yang banyak 10 19,52% 
2 Memiliki cita-cita tinggi  2 2,1% 

3 Memiliki pengetahuan yang luas 1 1,05% 
Total 13  

 Ket. n = 95 orang 
 

Tabel 3 
Afektif (psikologis) 

 
No Uraian Jumlah Presentase 
1 Ramah    55 57,89% 

2 Sabar  50 52,63% 
3 Baik 30 31,57% 

4 Disiplin  19 20% 

5 rendah hati  16 16,84 
6 Bertanggung jawab 12 12,63% 

7 Jujur  12 12,63% 

8 lemah lembut 11 11,57% 
9 Ikhlas  9 9,47% 

10 Penolong 8 8,42% 

11 Berani  5 5,26% 
12 Rela berkorban 5 5,26% 

13 Kasih sayang 5 5,26% 

14 Empati  3 5,26% 
15 Bijaksana 3 3,15% 

16 Respek 2 2,10% 

17 Optimis 1 1,05% 
18 Tenang 1 1,05% 

19 Percaya diri 1 1,05% 

20 Tidak mudah mengeluh 1 1,05% 
21 Pekerja keras 1 1,05% 

22 Optimis 1 1,05% 
Total 251  

  Ket. n = 95 orang 
 
 

Tabel 4 
Psikomotor (skill) 

 
No Uraian  Jumlah Presentase 
1 Etika yang bagus/sopan 68 71,5 % 
2 Terampil (sigap/cepat) 

 
16 16,84 

3 Pelayanan terbaik bagi pasien 11 11,57% 

4 Hidup berbakti bermayarakat 8 8,42% 
5 Tidak pandang status (diskriminasi) 8 8,42% 

6 Teliti  8 8,42% 

7 Rajin  7 7,36% 
8 menghibur pasien 5 5,26% 



9 Komunikatif 2 2,10% 

10 Mengutamakan kebutuhan pasien 2 2,10% 
11 Murah senyum 1 1,05% 

Total 136  

  Ket. n = 95 orang 
 
 

Tabel 5 
Fisik 

 
No Uraian  Jumlah Presentase 
1 Bersih  13 13,68 % 

2 Rapi  8 8,42% 
Total 21  

  Ket. n = 95 orang 
 
Selain data di atas, ada seorang subjek yang menjawab bahwa salah satu katakteristik 
perawat ideal adalah taat beribadah (spitualitas). 

 
 
 

Pembahasan 
  
Profesi perawat memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat sehat baik 
secara fisik dan psikologis.Tugas utama perawat adalah memberikan layanan 
keperawatan kepada setiap individu yang membutuhkan sehingga individu dapat 
mencapai derajat kesehatan yang diinginkan..Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu 
perawat-perawat professional yang memahami kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 
Untuk membentuk perawat profesioanal perlu proses atau tahapan, dan kerjasama 
semia pihak atau komponen yang telibat ,salah satunya adalah kualitas SDM calon 
perawat.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mahasiswa keperawatan 
untuk menjadi seoarang perawat (lihat Tabel 1). Sebagian besar mahasiswa (69,47%) 
mengatakan alasan menjadi perawat adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi 
masyarakat, ingin mengenal ilmu kesehatan dengan baik (28,42%), masa depan yang 
baik (8,42%) professional (7,36%), membahagiakan orang tua dan menciptakan 
generasi yang sehat (6,31%). Hasil penelitian ini masih bersifat normative, artinya alasan 
subjek masih bersifat umum.”menjadi bermanfaat bagi masyarakat” tampaknya salah 
satu aspek dominan yang mendorong subjek menjadi perawat. Subjek melihat bahwa 
profesi perawat erat kaitannya dengan hubungan dengan orang lain (pasien). Dalam 
artian aspek humanitas dalam profesi perawat sangat tinggi. Sementara itu, “alasan 
yang kedua dan ketiga lebih kepada pemahaman akan keilmuaan dan profesionalitas 
dalam profesi perawat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                      
    

Gambar 1. Perawat ideal perspektif mahasiswa Keperawatan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perawat ideal menurut subjek terdiri 
dari empat komponen, yaitu: 1) kognitif, kemampuan yang berkaitan pemahaman dan 
pengetahuan dalam keilmuawan 2) emosi,. Kemampuan yang berkaitan unsur-unsur 
psikologis 3) psikomotor,. Kemampuan dalam bertindak (skill) dalam melakukan 
pekerjaan 4) fisik. Berkaitan penamilan fisik dan pakaian, dan 5)  spritual, pemahaman 
dan pelaksanaan akan nilai-nilai religiusitas (agama). 
 
Kognitif  (pengetahuan).  
Perawat ideal harus memiliki pengetahuan luas terutama yang berkaitan dengan bidang 
kesehatan dan praktek keperawatan. Perawat ideal bertindak berdasarkan kaidah 
keilmuaan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kognitif 
tidak menjadi komponen utama dalam menjabarkan bagimana perawat ideal. Hanya 10 
subjek mengatakan bahwa perawat ideal adalah yang memiliki pengalaman yang 
banyak. Artinya, pengalaman tentunya berkorelasi dengan waktu dalam menjalani 
profesi sebagai perawat. Bahkan ironinya, hanya 1 subjek yang menyatakan bahwa 
pengetahuan merupakan hal yang penting dalam proses pembentukan perawat ide 
 
Perawat ideal (profesional) harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 
masyarakat. Artinya  seseorang perawat dikatakan ideal apabila dia mampu melakukan 
pekerjaannya esacara baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang praktek 
keparawatan. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan kompetensi utama dalam 
membentuk perawat profesional. Menurut hasil penelitian Lui., dkk (2008) perawat 
profesional harus mementingkan keselamatan dan pelayanan prima terhadap pasien. 
Hal ini terlaksana bila perawat memiliki pemahaman akan kelimuan tentang praktek 
pelayanan dalam keperawatan. 
 
Emosi (psikologis) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek lebih menggunakan aspek emosi 
(psikologis) dalam menggambarkan karakteristik perawat ideal. Berdasarkan hasil 
penelitian, ada 22 sifat yang harus dimiliki perawat ideal. Namun pada kali hanya 
menfokus lima sifat yang paling utama. Pertama, ramah, yaitu suatu kondisi psikologis 
yang positif dengan ditunjukkan dengan perilaku dan eksperesi muka yang selalu murah 
senyum, perhatian dan suka menyapa. Ramah merupakan salah satu sifat yang harus 
dimiliki perawat. Perawat yang ramah tentunya akan disukai pasien, dan secara tidak 
langsung dapat membatu kesembuhan pasien. Hasil penelitian Novrita (Widyarini, 2005) 
menunjukkan bahwa perawat yang memiliki sikap empati terhadap pasien akan memberi 
kontribusi signifikan dalam proses penyembuhan pasien kanker. 
 
Kedua, sabar. Sabar berarti menahan dan menerima segala kondisi dengan ikhlas dan 
ridho. Sifat sabar merupakan salah satu yang terpuji dan sangat berguna bagi perawat 
khususnya dalam melayani pasien. Profesi perawat rentan dengan stress yang 
diakibatkan beban kerja atau perilaku dari pasien dan keluarga pasien. Oleh karena itu, 
sifat sabar membantu perawat dalam mengatasi beban psikologis dalam bekerja. 
Dengan sabar, perawat akan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa 
dipengaruhi kondisi kerja. Sabar juga membuat perawat lebih tegar, kuat , dan mampu 
memahami sitiuasi dengan hati dan pikiran jernih. Ketiga, baik, merupakan salah satu 
sifat positif yang ditandai dengan perilaku yang bermanfaat bagi orang lain, seperti 
senang membantu, perhatian, dan berkata baik. Sifat baik dalam diri perawat dapat 
terwujud jika perawat memahami dengan baikapa tugas dan fungsi seorang perawat. 
Seorang perawat dituntut untuk mempunyai sifat baik terhadap pasien. Perawat harus 
mampu memberikan pertolongan secara fisik, dan psikologis kepada pasiennya. Intinya 
perawat harus mampu menjalin hubungan baik dengan pasien dan keluarga pasien. 
 
keempat, disipilin merupakan salah satu karakteristik perawat ideal yang sangat berguna 
dalam pelayan keperawatan. Seoarang perawat dituntut untuk disiplin dalam 
menjalankan tugasnya. Dispilin berangkat dari keinginan untuk dapat menjalankan tugas 
secara baik dan tepat. Dengan dispilin pelayanan akan maksimal dan target pekerjaan 
akan tercapai  dan kelima, rendah hati. Dalam menjalankan tugas, perawat harus 
mempunyai sifat rendah hati. Perawat harus dapat menerima masukan atau saran dari 
lengkungan kerja, sehingga kinerja selalu dapat ditingkatkan. 
 
Psikomotor (skill) 
Psikomotor (skill) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam pelayanan 
keperawatan. Skill tidak hanya berkaitan dengan standar kompetensi perawat (hard 
skill), tetapi juga kemampuan dalam memahami kondisi psikologis perawat (soft skill). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika memiliki peran yang penting dalam praktek 
keperawatan. Perawat yang memiliki etika yang bagus, memiliki sopan santun dalam 



melakukan keperawatan, tentunya akan mendapat respek dari pasiennya. Bila kondisi 
ini dapat dijaga akan menguntungkan kedua belah pihak (perawat dan pasien) 
 
Fisik. 
Menurut hasil penelitian ini, seorang perawat harus memiliki kebersihan dan kerapihan 
dalam berpakaian. Hal ini penting karena perawat berkaitan dengan pelayanan terhadap 
pasien. Kalau perawat berpenampilan tidak menarik, atau kotor dan kurang rapi, 
tentunya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perawat. Hal tersebut 
berdampak pada kualitas pelayanan khususnya kenyamanan pasien. Bahkan bisa jadi 
pasien tidak mau dilayani perawat yang tidak memperhatikan penampilan fisiknya. 
 
Spritualitas. 
Spritualitas adalah segala bentuk perilaku dan  tuntunan yang mengarahkan manusia 
untuk selalu dengan dengan Tuhan.  Salah satu sumber spritualitas adalah Agama. 
Agama mengajarkan manusia bagaimana berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan 
lingkungan sekitar.  Dalam konteks Indonesia, peran agama sangat penting  khusunya 
dalam berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula dalam pelayanan pada pasien. 
Perawat harus memiliki pemahaman agama yang memadai guna membantu dalam 
pelaksanaan tugas keperawatan. Sering sekali nasehat-nasehat agama membantu 
pasien dalam menghadapi penyakitnya. 
 

 
Simpulan 

 
Secara umum konstruksi perawat ideal lebih kepada aspek psikologis atau softskill 
Perawat ideal menurut perspektif mahasiswa keperawatan terdiri dari beberapa aspek 
atau komponen, yaitu kognitif, emosi, skill, fisik dan spritualitas. Kelima komponen 
memiliki kontribusi yang penting dan saling terkait satu sama lain. Artinya, setiap 
komponen harus ada dalam diri seorang perawat ideal. Konstruksi perawat ideal oleh 
mahasiswa keperawatan tentunya akan membantu mahasiswa dan pihak 
penyelenggara program studi keperawatan dalam menerapkan metode pembelajaran, 
kurikulum dan rencana pengembangan kompetensi mahasiswa keperawatan..  

 
 

Daftar Pustaka 
 

Ali, Z. (2000).Dasar-dasar keperawatan profesional. Jakarta:Widya Medika 
 
Nursalam (2007). Manajemen Keperawatan: apikasi dalam praktek Keperawatan 

professional. Jakarta: Salemba Medika 
 
Widyarini, N (2005). Makna Profesionalisme perawat dalam perspektif 

pasien:Pendekatan kualitatif. Proceeding, Seminar nasional PESAT. 
Depok: Universitas Gunadarma. 

 
May H.L. Lui , Lai Wah Lam, Iris F.K. Lee, Wai Tong Chien, Janita P.C. Chau, Wan Yim 

Ip (2008). Professional nursing values among baccalaureate nursing 
students in Hong Kong. Nurse Education Today, 28, 108–114 

 
 
 
 


